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RESUMO 

 

O sistema internacional testemunha a consolidação de um regime internacional de combate 

à lavagem de dinheiro. Fundado em premissas hodiernas do Direito Internacional, esse 

regime responde a uma ordem internacional multifacetada, que se verifica no progressivo 

protagonismo de atores subnacionais e de organismos não governamentais. A consequente 

relativização da função dos Estados, como vetores históricos das relações internacionais, 

enseja um processo de jurificação, por meio de instrumentos de soft law estabelecidos, em 

sua maioria, pelo GAFI. Analisa-se a formação histórica da lavagem de dinheiro e o 

respectivo processo de construção de antagonistas legais, tais como os tratados celebrados 

no âmbito das Nações Unidas e o soft law - paradigma consubstanciado na criação do GAFI. 

Examinam-se as recomendações do GAFI, na estruturação do regime internacional de 

combate à lavagem de dinheiro e na construção de projeções regionais do organismo, 

concentradas na expansão de seu espectro de atuação e de seu alcance. Estudam-se 

o processo de avaliação dos membros e não membros e o processo sancionador baseado na 

criação das listas de países não cooperantes, com o objetivo de evidenciar os seus papéis 

enquanto vetores de compliance. Ao final, trata-se o tema sob a perspectiva da compliance na 

ordem jurídica nacional, analisando a internalização das recomendações, no ordenamento 

brasileiro, desde a criminalização da lavagem de dinheiro até a estruturação administrativa 

dos órgãos de regulação (COAF, Banco Central, Superintendencia de Seguros Privados, 

entre outros) e da Unidade de Inteligência Financeira, de forma a evidenciar as alterações 

estruturais realizadas na legislação interna visando adequá-la às exigências internacionais. 

Palavras-chave: jurificação; lavagem de dinheiro; soft law; compliance.  
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ABSTRACT 

 
 
 
 

The international system has been witnessing the consolidation of an transnational money-

laundering enforcement regime, built upon contemporary International Law premises. Such 

system tackles a multifaceted world order which one can attest by spotting the progressive 

protagonism of both subnational actors and non-governmental organizations and the 

resulting relativization of State’s functions – historically the main vector of the international 

relations. The aforementioned phenomenon gives room to a jurification process lead by 

FATF soft law. Accordingly, this works analyzes the historical development of money 

laundering and the formation of its respective legal antagonists, such as the United Nation 

System treaties and soft law – a paradigm consubstantiated by the launch of FATF. It 

examines FATF recommendations, the structuring of an international money-laundering 

enforcement regime and the organism’s regional projections, generally focused on the 

expansion of its operating spectrum and outreach. It studies the members and non-members’ 

assessment procedure and their sanctioning process based on the enrollment of non-

cooperative countries, in order to highlight their role as compliance vectors. Lastly, it glances 

compliance through the Brazilian legal system, the internalization of FATF 

recommendations – since money laundering’s criminalization so far as to the administrative 

arrangement of regulatory bodies (COAF, Central Bank, Private Insurance’s 

Superintendence, and so forth) and of the Financial Intelligence Unit, in order to highlight 

the structural changes made to the domestic legislation so that it adapts itself to international 

requirements. 

Key-words: legalization; money laundering; soft law; compliance. 
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RÉSUMÉ 
 
 

Le système international témoigne la consolidation d'un régime international de lutte contre 
le blanchiment d'argent. Fondé sur des prémices courants du Droit International, ce régime 
répond à un ordre international complex, vérifié dans le rôle progressif des acteurs 
infranationaux et des organismes non-gouvernementaux. La ultérieur relativisation de la 
fonction des États, tels que les vecteurs historiques des relations internationales, comporte 
un processus de jurification par des instruments de la “soft law” établi surtout par le GAFI. 
On analyse la formation historique du blanchiment d'argent et de son processus de 
construction des antagonistes légaux, tels que les traités conclus au sein des Nations Unies 
et de la “soft law” - paradigme incarné par la création du GAFI. On examine les 
recommandations du GAFI, dans la structuration du régime international de la lutte contre 
le blanchiment d'argent et dans la construction des projections régionales de l'organisme, 
concentrées sur l'expansion de son spectre de performance et de son atteindre. On étudie 
aussi le processus d'évaluation des membres et des non-membres et le mécanisme de 
sanction fondée sur la création des listes de pays non coopératifs afin de souligner leurs rôles 
en tant que vecteurs de la compliance. À la fin, le sujet est abordé sur la perspective de la 
compliance dans l'ordre juridique nationale, en analysant l'internalisation des 
recommandations, dans le système juridique brésilien, depuis la criminalisation du 
blanchiment d'argent jusqu'à la structure administrative des organismes de réglementation 
(le COAF, la Banque Centrale, la Surintendance des assurances privées, entre autres) et de 
l'Unité d'Intelligence Financière, afin de mettre en évidence des changements structurels 
apportés sur la législation nationale pour l'adapter aux exigences internationales. 
 
Mots-clé: la légalisation; le blanchiment d'argent; soft law; conformité. 
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INTRODUÇÃO 

 

Embora seu surgimento seja relativamente recente, o fenômeno da lavagem de 

dinheiro atrai a atenção dos membros de diversos organismos internacionais nas últimas 

décadas. Intensificado pelo que se convencionou chamar de globalização1, despertou o 

interesse dos Estados em iniciativas conjuntas de enfrentamento e deu ensejo a diversos 

compromissos internacionais formando uma complexa estrutura normativa sob o comando 

do Grupo de Ação Financeira em Lavagem de Dinheiro (GAFI) e suas projeções regionais. 

Essa complexa estrutura de organismos e seus arcabouços originou o regime 

internacional do combate à lavagem de dinheiro, contemplando uma ampla rede de 

relacionamentos institucionais e de documentos em nível internacional, desde tratados aos 

memorandos de entendimento que estabelecem obrigações e responsabilidades. 

O regime internacional de combate à lavagem de dinheiro é inserido, em um 

ambiente mais amplo, nas discussões acerca da fragmentação do Direito Internacional 

(KOSKENIEMMI, 2005; KAUFMAN, 1997; SIMMA, 2009), quando a unidade do mesmo 

é questionada a partir da estruturação normativa em esferas temáticas, sobretudo a partir da 

ampliação de seu campo, observado com o advento da globalização e a intensificação das 

relações, em que se multiplicaram as fontes normativas e órgãos legiferantes, bem como os 

sujeitos das relações jurídicas, com “extraordinária expansão das normas jurídicas 

internacionais” (AMARAL JÚNIOR, 2009, p. 11). 

Desse conglomerado de entes e de estruturas normativas deriva a necessidade de 

analisar-se o fenômeno por, ao menos, duas perspectivas. A primeira delas diz respeito à 

formação do regime internacional. De notória fragmentação, o regime internacional da 

lavagem de dinheiro recebeu impulso considerável a partir da criação do Financial Action 

                                                             
1 Muito se tem discutido no campo das ciências sociais acerca do conceito de globalização. Optou-se  aqui 
mencionar a concepção de um de seus principais teóricos, Anthony Giddens, para quem a globalização pode 
ser encarada como um fenômeno de intensificação das relações sociais mundiais que ligam localidades 
distantes de maneira que os acontecimentos locais são fortemente influenciados por eventos que ocorrem à 
distancia e vice-versa (GIDDENS,  1990, p. 64). Ainda sobre o tema, importante estudo sobre os teóricos da 
globalização é apresentado por Arnaldo Godoy em Globalização, Neoliberalismo e o Direito no Brasil, em que 
o autor apresenta o posicionamento de diversos teóricos como Antony Giddens, Milton Santos, Octavio Ianni, 
Francis Fukuyama, Antonio Negri, dentre outros (GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Globalização, 
Neoliberalismo e Direito no Brasil. Londrina: Humanidades, 2004). 
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Task Force on Money Laundering (FATF)2 ou Grupo de Ação Financeira (GAFI). Esses 

grupos empreendem iniciativas que abrangem complexos padrões de institucionalização e 

governança. A segunda perspectiva diz respeito à implementação e aos efeitos do arcabouço 

normativo na ordem jurídica nacional, exercendo influência tanto na regulação do sistema 

financeiro, principal meio utilizado para a prática da lavagem, bem como no direito penal, 

sob a perspectiva da criminalização e na cooperação internacional, formando assim a tríade-

base do combate à lavagem de dinheiro. 

Nesse cenário, como os Estados se organizam individual e coletivamente para 

enfrentar o problema da lavagem de dinheiro? Quais os reflexos das iniciativas 

supranacionais na ordem interna desses países? Como situar a soberania nesse ambiente? 

Um ponto comum para resposta a essas perguntas encontra-se no termo soft law, que abrange 

documentos com caráter não vinculante aos Estados, mas que, no cenário do combate à 

lavagem de dinheiro, apresenta força por vezes de maior cogência do que instrumentos de 

hard law, instrumentalizando-se como uma ferramenta de modelagem desse regime 

internacional. 

O principal fator que justifica a presente pesquisa encontra-se na necessidade de 

análise da construção do espaço internacional para enfrentamento a esse fenômeno e seus 

reflexos, tanto na ordem internacional quanto na ordem jurídica nacional, a partir da 

internalização das regras emanadas pelos atores internacionais. O regime internacional de 

combate à lavagem de dinheiro apresenta matizes dominantes em instrumentos de soft law e 

levam a análise da influência desse instrumento no comportamento estatal. Assim, o trabalho 

procurará contribuir para a contextualização e alcance do soft law enquanto instrumento de 

construção do regime internacional de combate à lavagem de dinheiro. 

No relatório da Organização das Nações Unidas-ONU The Globalization of Crime: 

A Transnational Organized Crime Threat Assessment (UNODC, 2010), apontou-se que o 

crime organizado tem faturado bilhões de dólares por ano com o tráfico de drogas, armas, 

pessoas, recursos naturais, produtos contrafeitos, bem como pirataria marítima e cibernética. 

O relatório destaca ainda que uma luta mais eficaz contra essa modalidade criminosa exige 

mudança de foco para a desestruturação de máfias e de seus mercados por meio de medidas 

mais duras de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção. 

                                                             
2 No Brasil, adotou-se a sigla GAFI, a partir da nomenclatura em francês de Groupe d'action financière.  
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Nesse sentido, diversos organismos internacionais, tais como ONU, OCDE, 

Conselho da Europa, entre outros, têm reforçado o combate à lavagem de dinheiro, alçando 

o tema a posições de destaque, na agenda internacional. Essa atuação teve sua importância 

destacada a partir da criação do GAFI em 1998, que passou a exercer um papel proeminente 

nas iniciativas de regramento internacional, utilizando-se amplamente do soft law, em 

contraposição à atuação da ONU desde a Convenção de Viena de 19883. 

Diversas pesquisas relevantes, no exterior, têm tratado o tema da lavagem de 

dinheiro sob a perspectiva internacional. É o caso dos trabalhos de Beekarry (2011), Gilmore 

(2011), Shams (2004), Abel Souto (2001), Stessens (2005), Muller, Kälin e Goldsworth 

(2007), Savona (2005), Simmons (2000), dentre outros.  Ao contrário, o Brasil tem 

testemunhado uma produção bibliográfica tímida, nessa área. Não obstante, merecem 

destaque os trabalhos de Machado (2004, 2006, 2012) e Machado e Jorge (2009)4 ao tratar 

do tema sob esse enfoque. Ainda nos textos de Anselmo (2010) e Anselmo (2013), o tema é 

analisado levando-se em consideração nuances internacionais. As obras clássicas e mais 

conhecidas no país acerca do tema, tais como Maia (1999), Moro (2010), Mendroni (2013), 

Badaró e Bottini (2012), abordam o tema com enfoque na perspectiva criminal, dedicando 

poucas páginas ou mesmo nenhuma a essa face internacional do problema. 

Assim, mediante análise do tema, pouco estudado pela doutrina nacional, busca-se 

facilitar a compreensão do fenômeno da lavagem de dinheiro sob a perspectiva da ordem 

jurídica internacional e seus reflexos no plano nacional, a partir da internalização dos 

normativos internacionais que tratam do tema, visando a identificar qual o papel do soft law 

nessa estrutura normativa.  

A tensão entre soberania e multilateralismo se faz presente na construção desse 

regime, em que os Estados continuam a desempenhar um papel importante no cenário da 

internalização dos standards, embora o conceito clássico de soberania tenha sido diluído. 

Numa estrutura central, o GAFI, mesmo contando com reduzido número de países membros 

(hoje trinta e seis), dita os padrões a serem seguidos por todos os países, membros ou não, 

estabelecendo inclusive sanções pela não adequação dos mesmos. 

                                                             
3 Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena, em 
20 de dezembro de 1988. 
4 Os trabalhos de Machado e Jorge (2009) e Machado (2012), embora referidos como doutrina nacional, em 
razão da primeira autora, foram publicados no exterior. 
 



21 
 

 

Ainda nesse cenário, merece destaque o estudo da compliance, enquanto 

conformidade com determinada norma, que abrange a implementação (incorporação das 

normas internacionais no sistema doméstico por qualquer processo, seja por meio de 

legislação, decisões judiciais ou mesmo decretos executivos), alcançando também a adesão 

do país às normas e as medidas de execução aplicadas. A efetividade, por sua vez, 

corresponde a realização dos objetivos das normas, podendo ocorrer independentemente da 

compliance (SHELTON, 2007, p. 5). 

A efetividade5 visa a avaliar se o sistema funciona na prática e deve pautar a agenda 

do GAFI, que se prepara para a quarta rodada de avaliações mútuas dos países, tendo 

concentrado esses exercícios anteriores na conformidade técnica dos países analisados com 

as suas normas (GAFI, 2013). Uma vez estabelecidas bases sólidas para o regime de combate 

à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, o organismo busca agora 

implementar metodologia que busque avaliar se o sistema funciona. 

Nessa cenário pós moderno, de ampla fragmentação, considerando a força cogente 

que tem assumido as Recomendações do GAFI, embora instrumento de soft law, pode a 

mesma figurar como fonte do direito interncional? 

Assim, o presente trabalho tem por objeto analisar o processo de construção do 

regime internacional de combate à lavagem de dinheiro, sob a perspectiva da jurificação6 e 

sua implementação no Brasil,  tratando da compliance e efetividade. Para alcançar o objeto 

almejado, apresentam-se como principais questionamentos a serem enfrentados:  

No contexto da jurificação, como ocorre o processo de construção do regime 

internacional do combate à lavagem de dinheiro? Como se desenvolve a internalização do 

regime internacional do combate a lavagem de dinheiro no Brasil, sua compliance e 

efetividade? Qual a natureza das recomendações do GAFI? É possível seu enquadramento 

como fonte do Direito Internacional? 

                                                             
5 Conforme se pode observar no documento Effectiveness has moved to the top of the FATF agenda (FATF, 
2013).  
6 Optou-se aqui por utilizar a expressão jurificação como tradução do termo legalization, adotando-se a 
tradução utilizada por Gonçalves e Costa (2011), Costa (2011a)  e Costa (2011b). Deve ser ressaltado, 
entretanto, que há traduções na doutrina nacional como juridificação (SILVA, 2011, p. 101 e LAFER), que, no 
caso, pode ser confundida com o termo juridification, que tem sido o termo utilizado para traduzir a expressão 
Verrechtsstaatlichung de Habermas (1987) no sentido de constitucionalização do estado, quem tem sentido 
mais restrito do que o termo legalization, aqui compreendido sob a perspectiva de Abbot et al (2000). Da 
mesma forma, também se identificam traduções do vocábulo como legalização (SILVA, 2011, p. 101).  
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Nesta tese, tem-se como hipótese de trabalho que os instrumentos de soft law, no 

regime internacional de combate à lavagem de dinheiro, são capazes de gerar efeitos no 

comportamento dos Estados. Para demonstrá-la, pretende-se, em primeiro lugar, uma análise 

do processo de jurificação do regime internacional formado para o combate a lavagem de 

dinheiro e, em um segundo momento, a partir da efetividade, demonstrar como se dá a 

estruturação da ordem jurídica nacional,  

Embora a hipótese tenha por escopo a análise da compliance e efetividade do 

regime internacional no Brasil, é possível expandir as conclusões ao menos para os demais 

Estados membros do GAFI, que possuem estágios semelhantes de desenvolvimento do seu 

normativo interno, conforme será objeto de análise no curso do trabalho.  

Para a abordagem do tema, adotou-se a estrutura de divisão em três seções: a 

primeira, com o título de O Direito Internacional e a ordem internacional atual, trata do tema 

sobre a perspectiva puramente teórica, visando a situar o soft law nesse cenário, abordando 

temas correlatos, como a ordem jurídica internacional, fontes do Direito Internacional, 

governança global e redes de governo, jurificação e compliance. 

Na segunda seção, com o tema Jurificação: o regime internacional de combate à 

lavagem de dinheiro, busca-se uma ampla análise da formação e estruturação atual do regime 

de combate à lavagem de dinheiro, destacando-se a sua construção pelos instrumentos de 

soft law, notadamente ditados pelo GAFI. 

O fenômeno da lavagem de dinheiro é tratado desde a sua origem até as primeiras 

iniciativas no direito dos tratados celebrados no âmbito da ONU, com a consequente 

transição para o paradigma do soft law, notadamente assumido com a criação do GAFI, 

inicialmente como grupo provisório criado a partir da OCDE, cujo mandato foi 

constantemente prorrogado. 

As Recomendações do GAFI na estruturação do regime internacional de combate à 

lavagem de dinheiro são exaustivamente analisadas, bem como a estruturação das projeções 

regionais do organismo, que cada vez mais buscam expandir seu espectro de atuação e 

internalização das recomendações. 

O processo de avaliação dos membros e não membros, que já se encontra em sua 

quarta rodada, bem como o processo sancionador, baseado na criação das listas de países 
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não cooperantes, são estudados com o objetivo de evidenciar os seus papéis enquanto vetores 

de compliance. 

A terceira e última seção, por sua vez, trata da compliance na ordem jurídica 

nacional. Destaque-se aqui que o trabalho não tem por objetivo comparar a efetividade 

(alcance dos objetivos das normas) e implementação (incorporação das normas 

internacionais na ordem interna) em diversas ordens nacionais, trabalho que seria com 

natureza de direito comparado, até mesmo porque, em razão do regime de acompanhamento 

e avaliações múltiplas estabelecido pelo GAFI, pouca diferença se aponta entre os regimes 

nacionais dos países membros do GAFI. 

Nesse tópico, busca-se tratar da internalização das Recomendações no Brasil, desde 

a criminalização da lavagem de dinheiro até a estruturação administrativa dos órgãos de 

regulação (COAF, Banco Central, Superintendência de Seguros Privados, entre outros) e da 

Unidade de Inteligência Financeira, evidenciando-se as alterações estruturais realizadas na 

legislação interna visando a adequá-la às exigências internacionais. 

Outra observação que deve ser feita é que não se trata de um trabalho com foco na 

lavagem de dinheiro unicamente sob a perspectiva do direito penal. Assim, temas afetos à 

lavagem de dinheiro que tangenciam a esfera penal terão o  tratamento necessário, apenas 

visando a compreensão do fenômeno da lavagem para os fins a que se destina o trabalho. 
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SEÇÃO 1  O DIREITO INTERNACIONAL E A ORDEM 

INTERNACIONAL ATUAL: O PAPEL DO SOFT LAW 
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1 SOBERANIA, MULTILATERALISMO E FRAGMENTAÇÃO DO DIREITO 

INTERNACIONAL 

 

 

 

Embora a autonomia epistemológica do Direito Internacional tenha ensejado 

profícuos debates acadêmicos no passado, encontra-se atualmente superada a discussão 

sobre sua existência. As teses que o reduziam a noções de força ou de moral foram 

substituídas pela compreensão de que sua validade deriva de um complexo de normas 

jurídicas a que se submetem atores internacionais, como se vê em Accioly, Silva & Casella 

(2012, p. 38), ao conceituarem o Direito Internacional como:  

conjunto de normas jurídicas que rege a comunidade internacional, determina 
direitos e obrigações dos sujeitos, especialmente nas relações mútuas dos estados 
e, subsidiariamente, das demais pessoas internacionais, como determinadas 
organizações, bem como os indivíduos. 

Nesse contexto, o tema da soberania7, cujo conceito historicamente é associado a 

Jean Bodin e a ideia de que a soberania é a potência absoluta e perpétua de uma república 

tem permeado as discussões que dão origem ao presente tema. Soberania e Estado são noções 

que mantinham dependência recíproca, de forma que “uma não existiria sem a outra”  

(MELLO, 1999, p 7).8 

De acordo com Miniuci (2012), a relação entre os Estados, antes de coexistência ou 

bilateralismo, altera-se para uma relação de cooperação ou multilateralismo, marcando assim 

uma transição de paradigmas no Direito Internacional. Assim, o discurso de um Direito 

Internacional voltado unicamente aos Estados - coexistência - dá lugar a uma estrutura 

                                                             
7 Acerca do conceito de soberania sob a perspectiva histórica, Kritsch (2002) reconstrói o processo de formação 
das modernas concepções políticas, desde o período medieval, onde conclui que os conceitos de Estado e 
soberania se formam lado a lado até alcançarem seu pleno desenvolvimento. 
8 Sobre as relações entre soberania e globalização, Teixeira (2011, p. 3-145) discorre longamente sobre o tema, 
concluindo que “a atual conjuntura internacional nos impõe a necessidade de uma expressa relativização da 
soberania do Estado em proveito exclusivo das instituições supranacionais capazes de transcender as vontades 
políticas circunstanciais das grandes potências e dar representatividade a indivíduos e países que atualmente 
se encontram excluídos tanto do mercado internacional quanto do cenário político internacional, sob pena de 
que o atual processo tácito termine por descaracterizar por completo a natureza e os propósitos do Estado-
nação.” (TEIXEIRA, 2011, p. 145). 
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capitaneada pelas Organizações Internacionais – cooperação – que visa a alcançar objetivos 

comuns (CASELLA, 2008, p. 228). Segundo Ferrajoli (2007, p. 40-41): 

A Carta da ONU assinala, em suma, o nascimento de um novo direito internacional 
e o fim do velho paradigma – o modelo Vestfália -, que se firmara três séculos 
antes com o término de outra guerra européia dos trinta anos. Tal carta equivale a 
um verdadeiro contrato social internacional – histórico e não metafórico, efetivo 
ato constituinte e não simples hipótese teórica ou filosófica -, com o qual o direito 
internacional muda estruturalmente, transformando-se em sistema pactício, 
baseado em tratados bilaterais inter pares (entre partes homogêneas), num 
verdadeiro ordenamento jurídico supra estatal. [...] 

 A soberania, que já havia se esvaziado até o ponto de dissolver-se na sua dimensão 
interna com o desenvolvimento do estado constitucional de direito, se esvanece 
também em sua dimensão externa na presença de um sistema de normas 
internacionais caracterizáveis como ius cogens, ou seja, como direito 
imediatamente vinculador para os Estados-membros. 

O processo de criação de normas internacionais é de fundamental interesse no 

mundo globalizado. Em tempos em que se discute até mesmo a extinção do Estado-Nação, 

e questões de governança sem governo (ROSENAU; CZEMPIEL, 2010), o tema das fontes 

do Direito Internacional, enquanto “documentos ou pronunciamento que emanam direitos e 

deveres das pessoas internacionais” (ACCIOLY, SILVA; CASELLA, 2012, p. 146) deve 

ser o ponto de partida na análise de um processo de jurificação internacional.  

O Direito Internacional pós-moderno (CASELLA, 2008; FLOH, 2008), cuja 

fragmentação9 parece uma constante, vê-se diante da pluralidade de fontes e da necessidade 

do equacionamento da relação entre os Estados com os novos sujeitos multilaterais. A visão 

unitária do Direito Internacional não mais se torna sustentável em face da pluralidade, seja 

de fontes normativas ou de sujeitos. O Direito Internacional passou a ser “especializado” em 

vários “direitos internacionais”: “do meio ambiente”, “dos direitos humanos”, “do comércio 

internacional”, “do mar”, “Europeu”, “do Mercosul”. 

A fragmentação no Direito Internacional marca sua reconfiguração 

(CASTANHEIRA, 2009, p 64), em razão de uma dicotomia de fatores que pode ser 

sintetizada, de um lado, o “enfraquecimento de diversas instâncias regulatórias vinculadas 

                                                             
9 Acerca do fenômeno da fragmentação, veja-se Koskenniemi (2005), Koskenniemi e Leino (2002), Pellet et 
al (2008), Castanheira (2009) e Vasconcelos (2010 e 2011). 
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ao Estado Nacional” e, de outro, “a incorporação de novas tarefas e competências às 

instituições supranacionais”. 

Nesse processo de criação de normas, os instrumentos não vinculantes 

juridicamente, denominados soft law, assumem um papel de destaque cada vez maior no 

direito internacional, gerando discussões acerca do seu processo de criação e a interação 

entre os seus atores. 

Apontadas por Shelton (2007, p. 1)10 como responsáveis por um impacto 

potencialmente grande no desenvolvimento do Direito Internacional, as discussões acerca 

de sua influência no comportamento estatal são de profunda relevância, tendo em vista o seu 

amplo uso na atualidade, seja em áreas como direitos humanos, meio ambiente, comércio 

internacional, finanças ou meio ambiente. 

Essa multiplicação de fontes normativas, sobretudo asseguradas a instâncias 

internacionais, acarreta a redução do monopólio estatal da produção de normas, a partir da 

constituição da Sociedade das Nações (1919), organização embrionária da Organização das 

Nações Unidas (1945). Da mesma forma, multiplicam-se também as instâncias de solução 

de conflitos fora da órbita estatal, com a criação de inúmeras cortes internacionais. 

Com a proliferação de organismos internacionais e seus arcabouços normativos, 

reduz-se significativamente a centralidade dos Estados, que deixa de ser o “centro de 

gravidade” (CARRILLO SALCEDO, 1985, p. 183) na estrutura das relações internacionais. 

Com essa perspectiva, organizou-se o que se convenciona chamar de regime internacional11, 

contemplando uma ampla rede de relacionamentos institucionais e de documentos em nível 

internacional, desde tratados aos memorandos de entendimento que estabelecem obrigações 

e responsabilidades. 

Por regime internacional, adota-se aqui a definição de Krasner (1983, p. 2)12, como 

conjuntos de princípios, normas, regras e procedimentos de tomadas de decisão, implícitos 

                                                             
10 No original: “complex and potentially large impact in the development of international law” 
11 Sobre a formação dos regimes internacionais de proibição, recomenda-se a leitura de NADELMANN 
(1990), trabalho em que o autor aborda sua teoria sobre a formação dos regimes internacionais de proibição, 
dividindo-a em cinco estágios, que serão objeto de análise ainda neste capítulo. 
12 Tradução de Gonçalves & Costa (2011, p. 165). No original: “Regimes can be defined as sets of principles, 
norms, rules, and  decision-making procedures around which actor expectations converge in a given issue-
area of international relations. Principles are beliefs of fact, causation, and rectitude. Norms are standards of 
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ou explícitos, em torno dos quais os atores convergem suas expectativas em uma dada área 

das relações internacionais. Princípios são crenças em matéria de fato, causa e retidão. 

Normas são padrões de comportamento definidos em termos de direitos e obrigações. Regras 

são prescrições ou proibições específicas de ações. Processos de tomada de decisão são 

práticas prevalecentes para a escolha coletiva e a sua implementação. Keohane & Nye (1977, 

p. 19), por sua vez, apontam os regimes como “conjuntos de arranjos governamentais” (“sets 

of governing arrangements”) que incluem “redes de regras, normas e procedimentos que 

regularizam o comportamento dos estados e controla os seus efeitos” (“networks of rules, 

norms, and procedures that regularize behavior and control its effects”). 

Assim, a codificação e a sistematização de normas internacionais apresentou-se, 

conforme aponta Shelton (2007, p. 9), relativamente completa em algumas áreas, 

despertando então a atenção para as questões de implementação e efetividade. Tal interesse 

gerou, ainda o aumento das discussões acerca da compliance. O processo formal de criação 

de normas previsto na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados deixa paulatinamente 

de ser o único, de forma que outros processos de produção de normas internacionais passam 

a ser admitidos e até estimulados. 

Nesse cenário, ganha destaque o fenômeno da governança global, termo que foi 

incluído a partir do ambiente acadêmico a partir do final dos anos 1980, conforme aponta 

Gonçalves (2011, p. 21-22), com a utilização do termo “boa governança” no relatório sobre 

a África Sub-Saariana (WORLD BANK, 1989, p. 60), onde pode ser sintetizado como o 

exercício do poder político na gestão dos negócios do Estado.  

Woods (2004, p. 824-826), em trabalho que constrói o conceito de good governance 

sob a perspectiva do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, menciona que o 

conceito abrangia inicialmente o processo de formulação de políticas, o processo decisório 

e sua implementação, fluxos de informação no interior do governo e o relacionamento entre 

este e os cidadãos. Esse conceito sofreu alterações, a partir da publicação dos novos trabalhos 

Governance and Development e Governance: The World Bank’s Experience, pelo Banco 

                                                             
behavior defined in terms of rights and obligations. Rules are specific prescriptions or proscriptions for action. 
Decision-making procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice.” 
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Mundial (WORLD BANK, 1992; 1994), quando o termo se firmou nas publicações do 

órgão.  

Havia, portanto, conforme aponta Gonçalves (2011, p. 22), um pensamento voltado 

à racionalidade econômica, onde a boa governança era um complemento para políticas 

públicas eficazes. O referido autor aponta ainda  a formação da Comissão sobre governança 

global, criada pela ONU, em 1992,  como divisor de águas acerca do tema, marcando a 

expansão do conceito para abranger, além das relações intergovernamentais, também as 

“organizações não-governamentais (ONG), movimentos civis, empresas multinacionais e 

mercados de capital globais” (GONÇALVES, 2011, p. 30). 

Slaughter (2004), ainda sobre o tema, partindo do pressuposto de que todas as 

concepções tradicionais de soberania estão sob ataque resultando num debate interminável 

sobre a mudança no seu conceito, sendo questionados seu significado, existência e utilidade, 

conclui que os estados só podem efetivamente governar por cooperarem ativamente com 

outros estados, lançando ai o ponto fulcral de sua redefinição do conceito de soberania.  

Essa "nova soberania" seria entendida como capacidade de participar nas redes 

internacionais e regimes transgovernamentais, instituições que são necessárias para permitir 

que os governos realizem por meio da cooperação aquilo que eles não poderiam realizar 

isoladamente dentro de um território definido.  

Por meio do funcionamento das redes de governo, Slaughter (2004) compreende a 

soberania como a capacidade de participar nas instituições internacionais que permitem que 

os seus membros, trabalhando em conjunto, possam realizar os fins que os mesmos não estão 

aptos a realizar individualmente. A soberania é, nesse contexto, a conexão com o resto do 

mundo e a habilidade política para ser um ator dentro dele.  

A autora (SLAUGHTER, 2004) classifica ainda essas redes em três grandes 

categorias, embora suas atividades na prática sejam sobrepostas: a) redes de harmonização, 

que contribuem para a ordem mundial, permitindo a padronização de leis e regulamentos em 

áreas de interesses comuns; b) redes de aplicação, que também auxiliam na estruturação da 

ordem mundial, permitindo colocar em vigor a legislação; e c)  redes de informação, que 

consistem em repositórios para o intercâmbio de informações entre os membros.  
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Assim, o que se pode observar é que, a partir desse deslocamento da potestade do 

Estado no Direito Internacional para uma fase de cooperação, de matiz multilateral, 

formaram-se inúmeras estruturas internacionais, dando origem a diversos regimes 

internacionais, entre os quais se insere o de combate à lavagem de dinheiro.  

 

 

2  JURIFICAÇÃO 

 

 

 

Da interação entre os conceitos de globalização, governança global e redes de 

governo, pretende-se estudar o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro, 

nesse ambiente fragmentado, sob a perspectiva de sua formação, tomando como marco 

teórico o fenômeno da legalization ou jurificação. 

A jurificação, sob a perspectiva de Abbot et al (2000), consiste numa peculiar forma 

de institucionalização, um conjunto de características que as instituições podem (ou não) ter,  

definidas por três dimensões: obrigação, precisão e delegação.  

A dimensão da obrigação significa que os estados estão obrigados por uma regra 

ou compromisso ou um conjunto deles e, portanto, seu comportamento na questão está 

sujeito a essas regras de Direito Internacional; precisão, por sua vez, significa que as regras 

definem, de forma não ambígua, a conduta que requerem, autorizam, ou prescrevem; por 

fim, a delegação significa a concessão de autoridade para implementar, interpretar e aplicar 

as regras, para resolver disputas e criar regras complementares. Cada uma dessas dimensões 

apresenta um nível de gradação, que pode variar independentemente, oscilando entre 

arranjos mais rígidos (hard legalization) ou mais flexíveis (soft legalization).  

Aqui direito e política internacional assumem uma simbiose que tem sido a marca 

nos últimos anos. A crescente jurificação representa, portanto, a decisão de impor limitações 

internacionais aos governos, implicando na tensão entre soberania e multilateralismo. A 

contradição entre os dois discursos dominantes do Direito Internacional, de um lado o que 
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defende a apologia ao Estado nacional e, de outro, a utopia do multilateralismo marcam essa 

relação. 

Cresce o número de instituições internacionais, aqui compreendidas como conjunto 

de regras, normas e procedimentos de tomada de decisões que moldam as expectativas, 

interesses  e comportamento dos atores, que variam em muitas dimensões (Goldstein et al, 

2001, p. 3). Uma maior institucionalização implica, portanto, maior regramento do 

comportamento dos atores envolvidos. 

A jurificação representa um conjunto específico de dimensões ao longo do qual as 

instituições podem ser classificadas, adotando-se aqui os três critérios (Abbot et al, 2000), 

que determinam o grau em que as regras são obrigatórias, a precisão dessas regras, e a 

delegação de algumas funções de interpretação, monitoramento e implementação. 

Uma instituição jurificada, em tipo ideal, apresenta um alto grau de precisão, o que 

significa que as suas regras definem, de forma inequívoca, a conduta que autorizam ou  

proscrevem. Há ainda a delegação de autoridade para a execução das regras, bem como sua  

interpretação e eventual solução de controvérsias.  

A jurificação, por sua vez, não se desenvolve de maneira uniforme. Presencia-se, 

nas últimas décadas, a proliferação de tribunais internacionais e supranacionais em áreas 

temáticas como direitos humanos, direito do mar, propriedade intelectual e proteção 

ambiental internacional. Esses tribunais atuam desde a jurisdição direta sobre as 

reivindicações individuais e poderes de execução sobre os governos nacionais, até mesmo 

no que tange às estruturas projetadas para supervisionar a implementação de acordos 

ambientais por exemplo.  

Questão importante aqui é o tema da jurificação e o processo de escolha entre um 

modelo de soft ou hard law, que serão objeto de estudo adiante e que geram, em diferentes 

condições, níveis de incerteza e horizontes de tempo entre os atores (Abbott e Snidal, 2001). 

Esses arranjos institucionais envolvem maior ou menor graus de obrigação, precisão e 

delegação. A institucionalização com base no direito, a jurificação, quando alcançada em 

seu extremo, possui níveis altos de obrigação, precisão e delegação. Por outro lado, as 

instituições podem ser parcialmente legalizadas em uma ou mais dessas dimensões, a 

depender do desenho institucional que se deseja e das peculiaridades do tema. 



32 
 

 

Ao se indagar o motivo pelo qual os atores escolhem formas jurificadas, Goldstein 

et al (2001, p. 12-13) apontam três explicações: a primeira, relaciona-se às consequências 

esperadas de um “acordo” com base no direito, notadamente aqui os tratados e convenções, 

em razão da sua característica de hard law; pela segunda explicação, trata dos atores políticos 

domésticos, o que insere no panorama também consequências nacionais, afetando esses 

atores; e a terceira explicação aponta para uma evolução normativa, pautada pela eficiência, 

sob a justificativa de que as decisões tomadas de acordo com os preceitos jurídicos são 

superiores a outras formas de governança.  

Uma das principais consequências da jurificação para a cooperação entre os atores 

internacionais reside nos seus efeitos na conformidade (compliance) com as obrigações 

internacionais. Sem a jurificação, compliance torna-se difícil de definir ou medir, uma vez 

que não existe órgão competente para interpretar seu significado ou aplicá-lo, sobretudo em 

razão dos seus atributos de delegação. 

 

 

2.1 O conceito de jurificação 

 

O conceito de jurificação que embasa o presente trabalho foi formulado por Abbott, 

Keohane, Moravcsik, Slaughter e Snidal no artigo “The Concept of Legalization”, publicado 

em 2001, no qual os autores trabalham exaustivamente o tema, cujas ideias centrais são aqui 

reproduzidas. Esse processo de jurificação, de acordo com os autores (ABBOTT et al 2001, 

p. 17-20), pode ser explicado a partir da conjugação de três perspectivas: obrigação, precisão 

e delegação. 

Obrigação significa que os Estados ou outros atores estão vinculados por uma regra 

ou compromisso, ou por um conjunto de regras ou compromissos. Eles são legalmente 

obrigados  no sentido de que o seu comportamento a esse título é sujeito a avaliação a partir 

de normas e procedimentos do  Direito Internacional,  e muitas vezes, também de direito 

interno;   Precisão significa que regramentos definem de forma inequívoca a conduta a ser 

autorizada ou proibida; e Delegação significa que terceiros possuem autoridade para 
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implementar, interpretar e aplicar esses instrumentos normativos, para resolver disputas e 

estabelecer regramentos inferiores.   

Ainda segundo os autores, essas dimensões são graduadas, podendo variar de forma 

independente, de modo que o conceito de jurificação vai desde um “tipo ideal”, onde todas 

as três propriedades são maximizadas; a jurificação “hard”', onde todos os três (ou, pelo 

menos, obrigação e delegação) são altos; através de múltiplas formas “soft” ou de jurificação 

parcial envolvendo diferentes combinações de atributos; e finalmente para a completa 

ausência de jurificação, em outro tipo ideal, que Silva (2011, p. 102) compara ao estado de 

natureza de Hobbes.  

Como exemplo de um modelo de hard legalization os autores citam um sistema 

jurídico altamente desenvolvido, como uma regulamentação do Congresso dos Estados 

Unidos, estabelecendo um teto de emissões de um determinado poluente, que é 

juridicamente vinculante aos residentes nos EUA (obrigação), inequívoca nos seus requisitos 

(precisão), e sujeita à interpretação judicial e aplicação, bem como elaboração administrativa 

e de aplicação (delegação). A jurificação, tomada sob a perspectiva internacional, embora as 

instituições internacionais sejam menos jurificadas, sobretudo no que tange à precisão, em 

vista da ambiguidade das normas internacionais, são assemelhadas ao exemplo.  

Deve ainda ser efetuada a devida distinção entre o conteúdo substantivo e 

jurificação, uma vez que um documento internacional não vinculante pode conter 

exatamente o mesmo conteúdo substantivo de um tratado ou mesmo de uma lei interna. 

Ainda para os autores, o conceito de jurificação aqui utilizado afasta-se de uma visão restrita 

do direito a ser aplicado por um poder coercitivo soberano.  

A partir da concepção de jurificação em três dimensões, Abbott et al (2001) 

estabelecem uma escala de variação de cada uma dessas dimensões, exemplificada na figura 

abaixo: 
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Tabela 1: As dimensões da jurificação 

Obrigação 
Norma 
expressamente 
não jurídica 

 
Regra vinculante 

(jus cogens) 

Precisão Princípio vago  
Regra precisa, 

altamente elaborada 
 

Delegação Diplomacia  

Tribunal 
Internacional, 
organização, 

aplicação doméstica 
Fonte: Abbott et al, 2001, p. 404. 

 

  Para os autores, a variabilidade é apresentada na figura, onde cada dimensão da 

jurificação aparece como uma escala de continuidade, que vai desde uma forma mais fraca 

(a ausência de obrigação, precisão ou delegação), à esquerda para o mais forte, onde esses 

atributos são potencializados.  

Dessa forma, a estruturação de um texto jurificado pode combinar qualquer nível 

de obrigação, precisão e delegação da maneira que seja mais adequado às suas necessidades 

específicas. Destacam ainda que os extremos da figura não representam a dicotomia entre 

direito e política, bem como não se deve equiparar a extrema esquerda com a ausência de 

normas ou instituições. 

As variações na jurificação também podem ser analisadas entre partes de um 

instrumento internacional, no interior de um determinado instrumento ou o regime ao longo 

do tempo.  A Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, era minimamente 

jurificada (caráter de mera exortação, carente de precisão e fracamente institucionalizada). 

Por outro lado, o regime de direitos humanos evoluiu para formas ao longo do tempo dotadas 

de uma estrutura mais forte do que a originária. Já o Pacto Internacional sobre os Direitos 

Civis e Políticos impõe obrigações legais vinculantes, explicita com precisão conceitos 

vagos da declaração e cria instituições de execução.  

Veja-se, por exemplo, o Art. X da Declaração que estabelece “o direito, em plena 

igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, 

para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal 
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contra ele.” Já o Pacto, por sua vez, no Artigo 1413, trata minuciosamente da igualdade 

perante os tribunais e as cortes de justiça, estabelecendo garantias processuais que dão 

concretude ao enunciado. 

No caso específico da jurificação do combate à lavagem de dinheiro, objeto de 

estudo no presente trabalho, é possível sua análise em um determinado instrumento, como a 

Convenção de Viena (1988), os Princípios da Basiléia (1988), ou ainda a estruturação do 

regime das Quarenta Recomendações ao longo do tempo, suas adequações e melhorias na 

formação do regime internacional de combate à lavagem de dinheiro. Ou ainda, com relação 

às partes, é possível analisar a estrutura sob a perspectiva do GAFI ou de suas projeções 

                                                             
13   ARTIGO 14 
1. Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. Toda pessoa terá o direito de ser 
ouvida publicamente e com devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido por lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela ou na 
determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil. A imprensa e o público poderão ser excluídos de 
parte da totalidade de um julgamento, quer por motivo de moral pública, de ordem pública ou de segurança 
nacional em uma sociedade democrática, quer quando o interesse da vida privada das Partes o exija, que na 
medida em que isso seja estritamente necessário na opinião da justiça, em circunstâncias específicas, nas quais 
a publicidade venha a prejudicar os interesses da justiça; entretanto, qualquer sentença proferida em matéria 
penal ou civil deverá torna-se pública, a menos que o interesse de menores exija procedimento oposto, ou 
processo diga respeito à controvérsias matrimoniais ou à tutela de menores. 
    2. Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente 
comprovada sua culpa. 
    3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualmente, a, pelo menos, as seguintes garantias: 
    a) De ser informado, sem demora, numa língua que compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos 
motivos da acusação contra ela formulada; 
    b) De dispor do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa e a comunicar-se com defensor 
de sua escolha; 
    c) De ser julgado sem dilações indevidas; 
    d) De estar presente no julgamento e de defender-se pessoalmente ou por intermédio de defensor de sua 
escolha; de ser informado, caso não tenha defensor, do direito que lhe assiste de tê-lo e, sempre que o interesse 
da justiça assim exija, de ter um defensor designado ex-offício gratuitamente, se não tiver meios para remunerá-
lo; 
    e) De interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e de obter o comparecimento e o 
interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas condições de que dispõem as de acusação; 
    f) De ser assistida gratuitamente por um intérprete, caso não compreenda ou não fale a língua empregada 
durante o julgamento; 
    g) De não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada. 
     4. O processo aplicável a jovens que não sejam maiores nos termos da legislação penal em conta a idade 
dos menos e a importância de promover sua reintegração social. 
     5. Toda pessoa declarada culpada por um delito terá direito de recorrer da sentença condenatória e da pena 
a uma instância superior, em conformidade com a lei. 
     6. Se uma sentença condenatória passada em julgado for posteriormente anulada ou se um indulto for 
concedido, pela ocorrência ou descoberta de fatos novos que provem cabalmente a existência de erro judicial, 
a pessoa que sofreu a pena decorrente dessa condenação deverá ser indenizada, de acordo com a lei, a menos 
que fique provado que se lhe pode imputar, total ou parcialmente, a não revelação dos fatos desconhecidos em 
tempo útil. 
    7. Ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo qual já foi absorvido ou condenado por 
sentença passada em julgado, em conformidade com a lei e os procedimentos penais de cada país. 
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regionais, que permitem chegar a diversas conclusões quanto à maior ou menor jurificação 

do tema. 

Os autores apontam ainda oito combinações possíveis dos valores alto e baixo, que 

indicam uma ordem decrescente de jurificação, desde um tipo ideal, mais comum de ser 

observado em sistemas jurídicos nacionais, ou, por exemplo, o regime do comércio 

internacional sob a égide da OMC. As formas intermediárias, por sua vez, indicam escalas 

intermediárias de jurificação, onde, mesmo existindo normas, essas podem ser imprecisas 

ou de difícil aplicação, como, por exemplo, a Convenção de Viena de 1985 para a Proteção 

da Camada de Ozônio, que, embora seja vinculativa, a maioria de seus compromissos 

substanciais foram expressos em linguagem meramente exortativa e sem delegação para sua 

devida implementação.  

 

 

2.1.1 Obrigação  

 

As normas estritamente jurídicas impõe uma obrigação vinculante para os Estados 

e outras entidades (como as organizações internacionais). O princípio jurídico fundamental 

do pacta sunt servanda estabelece que as regras e os compromissos assumidos nos acordos 

internacionais jurificados sejam considerados como obrigatórios e cumpridos de boa-fé, 

independentemente de eventuais disposições inconsistentes de direito interno, devendo o 

signatário atuar para adequar o ordenamento interno aos compromissos internacionais 

assumidos. 

O Direito Internacional busca fornecer princípios para a interpretação desses 

compromissos, bem como a formulação de regras de natureza técnica sobre questões como 

formação, reserva e alterações dos tratados14. O descumprimento de uma obrigação assumida 

por um tratado, por sua vez, pode ensejar a responsabilidade pela sua violação, a ser apurada 

                                                             
14 Sobre o tema, recomenda-se Medeiros (1995), que traz longa análise acerca da celebração de tratados no 
Direito Internacional.  
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mediante procedimentos próprios, que abrangem a obrigação de reparação em caso de lesão, 

inclusive mediante a adoção de contramedidas. 

Os autores destacam que, uma vez estabelecido um compromisso, embora os atores 

envolvidos possam discordar sobre a sua interpretação ou aplicação, não mais se legitimam 

as questões em termos de interesses ou poder, mas sim no documento jurificado, ao qual se 

submete a regras específicas de interpretação e aplicabilidade. Marca-se, portanto, a 

jurificação da decisão política. 

Esses compromissos, sob a perspectiva da obrigação, podem variar conforme 

exemplificado na Tabela 2.  Abbott et al (2001) apontam como exemplos: de uma norma no 

extremo hard, o artigo 24 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que 

estabelece: ''Os arquivos e documentos a missão são invioláveis, em qualquer momento e 

onde quer que estejam.", ao qual se submete a todo o processo de criação de regras 

vinculantes em Direito Internacional, dotado das formalidades de assinatura, ratificação e 

entrada em vigor, depósito na ONU, etc.  

 
Tabela 2: Indicadores de obrigação 

Alto  
Obrigação incondicional: linguagem e outros indícios da intenção de estar juridicamente 

obrigado  

Tratado político: Condições implícitas sobre as obrigações  

Reservas nacionais sobre obrigações específicas: obrigações contingentes e cláusulas de 

escape  

Obrigações exortatórias  

Normas adotadas sem autoridade para criar normas: recomendações e diretrizes  

Negação explícita da intenção de estar legalmente obrigado  

Baixo  

Fonte: Abbott et al, 2001, p. 410. 

 

Em outro extremo, os autores apontam instrumentos que negam explicitamente 

qualquer intenção de criar obrigações legais, como a Ata Final de Helsinque (1975), fugindo 

à natureza de instrumento juridicamente vinculante regido pelo Direito Internacional. Nesse 

cenário se inserem diversos documentos de trabalho entre agências governamentais não 
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vinculantes, geralmente classificados como “recomendações'' ou “diretrizes”, como por 

exemplo as Diretrizes da OCDE sobre Empresas Multinacionais.  

Deve ser destacado ainda que a mera atribuição a um documento do título de 

“recomendação”, não indica que o mesmo ostente caráter simplesmente exortatório, como 

se poderá observar no desenvolvimento do presente trabalho. Assim, necessário, para além 

do título dado, atentar ao seu conteúdo material. 

A formulação e estrutura dos documentos têm implicações distintas. No caso dos 

documentos juridicamente vinculantes, como por exemplo na Convenção de Viena, os 

Estados podem recorrer a procedimentos e medidas legais para exigir o seu cumprimento 

por outros Estados. Já quanto aos instrumentos não obrigatórios, via de regra, o recurso 

quanto ao descumprimento é político. Entre esses dois extremos de variação da “obrigação”, 

sob a perspectiva jurídica, existem diversos arranjos de forma e substancia, como por 

exemplo,  a previsão na Convenção de 1994 sobre Mudança Climática, que obriga as partes 

a adotar várias medidas para limitar as emissões de gases de efeito estufa, mas só depois de 

considerar ''suas prioridades de desenvolvimento nacional e regional, objetivos e 

circunstâncias”.  

Como exemplo desse “amolecimento” de obrigações, pode-se citar também  a  

cláusula de escape, prevista na Convenção Europeia para Salvaguarda dos Direitos do 

Homem e das Liberdades Fundamentais, que autoriza os Estados a interferir em relação a  

certos direitos civis, no interesse da segurança nacional e da prevenção da desordem “quando 

necessário em uma sociedade democrática”, e de forma mais ampla durante a guerra “ou 

outra emergência pública que ameace a vida da nação”.  

Assim, mesmo os textos formalmente vinculantes podem ainda possuir caráter 

meramente exortatório, enfraquecendo as obrigações. Por outro lado, instrumentos  

formalizados por meio de estruturas que não a de um tratado, sem a autoridade na criação de 

uma obrigação jurídica entre as partes, podem enunciar normas com caráter vinculante. 

 

 

 



39 
 

 

2.1.2 Precisão 

 

Abbott et al (2001) estabelecem que uma regra precisa especifica claramente e sem 

ambiguidade o que se espera de um Estado ou outro ator (tanto em termos do objetivo visado 

e os meios de alcançá-lo) num determinado conjunto de circunstâncias. A precisão, ainda 

segundo os autores, diminui o espaço para a interpretação. Assim, a precisão implica não 

apenas que cada regra em seu conjunto seja inequívoca, mas também que as regras se 

relacionem sem contradições. Conjuntos de regras precisas implicam, na maioria das vezes, 

regras altamente elaboradas ou densas, detalhando as condições de aplicação, o 

comportamento exigido ou proibido, etc.  

A formulação de regras precisas indicam o grau desenvolvimento do sistema 

jurídico. No caso da jurificação do combate à lavagem de dinheiro, é possível exemplificar 

aqui os regramentos que estabelecem a obrigatoriedade de comunicação, à respectiva 

unidade de inteligência financeira nacional, de operações bancárias que ultrapassem 

determinado limite, ou ainda a tipificação de determinadas categorias de crimes como crimes 

antecedentes à lavagem de dinheiro.   

O conjunto das Recomendações do GAFI, em sua totalidade, pode ser apontado 

como exemplo de precisão em que toda a estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro a ser 

implementada pelos entes nacionais é minuciosamente tratada pelo documento. 

 
 
Tabela 3: Indicadores de precisão 

Alto  
Regras determinadas: apenas questões estreitas de interpretação  
Questões importantes, mas limitadas de interpretação  
Grandes áreas de discrição  
Normas: só faz sentido com referência a situações específicas  
Impossível determinar se a conduta está em conformidade  
Baixo 

Fonte: Abbott et al, 2001, p. 415. 
 

Deve-se destacar, ainda, que a precisão não se vincula a outros atributos como a 

obrigação, mas sim esses atributos podem variar independentemente uns dos outros. Por 
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outro lado, a imprecisão não significa discricionariedade do Estado, podendo ocorrer a 

delegação de autoridade, por exemplo, a um organismo internacional para precisar 

documentos vagos, tornando precisos seus significados. Portanto, um documento, embora 

de baixa obrigação, pode apontar alto grau de precisão. 

 

2.1.3 Delegação  

 

A terceira dimensão da jurificação é a medida em que os estados e outros atores 

delegam a autoridade a terceiros (tribunais, árbitros ou organizações e organismos) para 

implementar sua estrutura, como por exemplo os mecanismos de solução de controvérsias, 

autorizados a interpretar regras e aplicá-las a fatos particulares, que podem ser mais 

jurificados quando as partes se submetem às suas decisões, ou menos jurificados, quando o 

processo envolve ações políticas, onde as decisões podem ser aceitas ou não sem justificativa 

legal.  

Abbott et al (2001) formularam a tabela abaixo com mecanismos de solução de 

controvérsias em relação à delegação: de nenhuma delegação (tomada de decisão política 

tradicional); através de formas institucionalizadas de negociação, incluindo mecanismos que 

facilitem o acordo, como a mediação (por exemplo no âmbito da OMC) e a conciliação (no 

direito marítimo); arbitragem não litigante (mecanismo do antigo GATT); arbitragem 

vinculante; e a adjudicação real (exemplificado pela Corte Europeia de Direitos Humanos e 

os Tribunais Penais Internacionais para a Ruanda e ex-Iugoslávia).  

A delegação deve também abranger regras de adjudicação, não se limitando apenas 

à solução de litígios, mas também a elaboração de regramentos secundários, como nos casos 

em que não é viável a elaboração de regras precisas com antecedência ou há necessidade de 

conhecimento técnico, como, por exemplo, a formulação de “recomendações” da 

Organização Internacional de Aviação Civil.  

Ainda em outra face da delegação, pode-se mencionar as atividades destinadas à 

implementação das normas, como, por exemplo, a avaliação e disseminação de informações 

de implementação e ainda formulação de estratégias de ensino e treinamento.  
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Algumas agências internacionais podem também impor normas através de seu 

poder de conferir ou negar benefícios, como, por exemplo, as instituições financeiras 

internacionais que, no caso específico do combate à lavagem de dinheiro, podem negar 

assistência a Estados que não implementem um sistema de combate à lavagem de dinheiro 

que atenda as suas exigências.  

Há ainda mecanismos de monitoramento do comportamento dos Estados, cuja 

divulgação pode criar sanções implícitas para os que desejam ser vistos como membros de 

confiança da comunidade internacional, como no caso das avaliações mútuas realizadas pelo 

GAFI e suas projeções regionais ou ainda as listas de países e territórios não cooperantes, 

objeto de abordagem futura.  

 

Tabela 4: Indicadores de delegação 

 
a. Solução de litígios  
Alto  
Tribunais: decisões vinculantes de terceiros; jurisdição geral; acesso privado direto; pode 
interpretar e complementar as normas; tribunais nacionais com jurisdição  
Tribunais: jurisdição,  acesso ou autoridade normativa limitada ou consensual  
Arbitragem vinculante  
Arbitragem não vinculante  
Conciliação, mediação  
Negociação institucionalizada  
Negociação puramente política  
Baixo  
 
b. Criação e implementação de regras  
Alto  
Regulamentos vinculantes: aplicação centralizada  
Regulamentos vinculantes com consentimento   
Políticas internas vinculantes: legitimação de execução descentralizada  
Coordenação de normatização  
Projetos de convenções: monitoramento e publicidade  
Recomendações: acompanhamento confidencial  
Enunciados normativos  
Forum para as negociações  
Baixo 

Fonte: Abbott et al, 2001, p. 416. 
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3 A POSIÇÃO DO SOFT LAW NO DIREITO INTERNACIONAL ATUAL 

 

 

Em que pese cada vez mais comum nos tempos atuais, a utilização do termo soft 

law ou, para Arnaud (1999, p. 24), “direito ‘de textura aberta’”, tem gerado discussões 

quanto a sua abrangência e efetiva pertinência ao mundo jurídico. A questão inicial é 

estabelecer se o que se convencionou denominar soft law pode ser considerado fonte do 

Direito Internacional, distinta do tratado e do costume. Valadão (2003, p. 3) conceitua soft 

law como: 

as normas exaradas pelas entidades internacionais, seja no âmbito de organizações 
multilaterais, enquanto pessoas jurídicas de Direito Internacional Público, tal qual 
a ONU, seja no de organizações regulatórias, não necessariamente ligadas às 
organizações internacionais de direito público, tal qual a Câmara Internacional do 
Comércio (CCI), e também as declarações de intenção que o conjunto das nações 
faz, como resultado dos grandes encontros internacionais. 

Silva (2002, p. 136), por sua vez, aponta o surgimento do soft law a partir dos anos 

60, em razão da “emergência de novos temas no Direito Internacional e o indubitável 

fortalecimento da vertente de priorizar-se a norma internacional com seu conteúdo de um 

dever de cooperação”. Pode-se evidenciar a proliferação no uso do instrumento com a 

expansão das organizações e organismos internacionais, tais como o Fundo Monetário 

Internacional, Banco Mundial, etc., quando assumiu posição de crescente destaque no 

cenário internacional, sobretudo em áreas como o Direito Internacional Econômico e o 

Direito Ambiental Internacional.  

Ao tratar da origem do soft law, Dupuy (1991, p. 420-421) associa sua existência a 

três razões. A primeira delas, de ordem estrutural, retrata a existência e o desenvolvimento 

de uma rede diversificada de instituições permanentes, em nível universal e regional, cujo 

papel de liderança e desempenhado pelas organizações da “família ONU”. Essas instituições 

oferecem à comunidade mundial uma estrutura permanente de cooperação que torna possível 

organizar de forma permanente as negociações políticas, econômicas e normativas entre os 

Estados dessa comunidade.  Além disso, as funções cada vez mais importantes das 

organizações não-governamentais fornecem um complemento eficiente para as molduras 
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intergovernamentais existentes, em particular assegurando uma relação dinâmica entre a 

diplomacia interestatal e a opinião pública internacional. 

A segunda razão é indicada pelo autor na diversificação dos componentes dessa 

comunidade mundial que, desde o final dos anos 50, com a chegada de países em 

desenvolvimento ao palco internacional tornou necessário adaptar e reconsiderar, mediante 

negociações, um grande número de normas internacionais costumeiras elaboradas numa 

época em que esses países não existiam enquanto entidades soberanas. A utilização de 

instrumentos “leves” conjugaram o peso da maioria sem a força dos países mais antigos, 

com o objetivo de modificar certo número de regras e princípios do ordenamento jurídico 

internacional.   

O último fator, apontado como o mais importante, relaciona-se ao anterior e se 

caracteriza pela rápida evolução da economia mundial e da crescente interdependência dos 

Estados, combinada com as inovações na ciência e da tecnologia.  Esse fenômeno enseja a 

criação de novos ramos do Direito Internacional que possam ser adaptáveis e aplicáveis a 

cada avanço tecnológico.  Assim, o Direito Internacional Econômico e o Direito 

Internacional voltado para a proteção do meio ambiente humano são áreas nas quais as novas 

regulações “leves” emergiram de modo predominante. 

Conclui o autor que a “onda” da soft law reflete, de um lado, o desejo de um novo 

tipo de direito que se tornou necessário pelos fatores acima enunciados, e, de outro, um certo 

temor de que o direito atualmente existente seja rígido demais para ser rigorosamente 

aplicado pelos países mais pobres ou incapaz de se adaptar às áreas dinâmicas que deve 

cobrir e regular. 

Verifica-se, assim, um cenário favorável para o desenvolvimento do soft law nas 

últimas décadas, que encontrou terreno fértil para expansão a partir da redução do papel 

central do Estado e a expansão dos organismos internacionais.  

Menezes, (2003, p. 76), ainda tratando do tema do soft law, o define como: 

documentos solenes derivados de foros internacionais, que têm fundamento no 
princípio da boa-fé, com conteúdo variável e não obrigatórios, que não vinculam 
seus signatários à sua observância, mas que, por seu caráter e importância para o 
ordenamento da sociedade global, por refletirem princípios e concepções éticas e 
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ideais, acabam por produzir repercussões no campo do Direito Internacional e 
também para o direito interno dos Estados. 

Shelton (2007, p. 10-11) aponta que cada vez a linha divisória entre direito e não 

direito torna-se mais cinzenta, uma vez que tem se tornado comum tratados incluírem 

obrigações de natureza soft, assim como instrumentos de soft law incorporarem elementos 

tradicionais de hard law, como por exemplo os mecanismos de supervisão. O resultado, 

portanto, indica uma relação dinâmica entre soft e hard law. 

Apesar das fontes tradicionais do Direito Internacional previstas no Estatuto da CIJ 

não contemplarem o soft law, observa-se que nos últimos anos tem proliferado 

exponencialmente, tanto em quantidade quanto em forma, diversos instrumentos de 

conteúdo declaratório, sem força vinculante, tais como recomendações, declarações, 

resoluções, boas práticas, programas de ação, etc. SHELTON (2008, p. 3) assevera que “Soft 

law comes in an almost infinite variety”. Apesar desses instrumentos, no âmbito do Direito 

Internacional, não serem dotados de força obrigatória, acabam por interferir no 

comportamento dos Estados, cujo efeito, em algumas ocasiões, é apontado como tão eficaz 

como um tratado para resolver os problemas internacionais (SHELTON, 2000). Outro 

fenômeno que também deve ser apontado é a incorporação dos instrumentos de soft law em 

tratados internacionais, ou mesmo exercendo influência no costume internacional ou nas 

legislações nacionais.  

Ao tratar de soft law, cabe inicialmente alguma consideração acerca da utilização 

da expressão em inglês, tendo em vista a dificuldade em se alcançar tradução15 

correspondente no idioma nacional. Nesse sentido, Nasser (2006, p. 24) destaca que: 

Antes de se começar com a conceituação que o vocábulo pede, deve-se começar 
pelas razões por que se usa a expressão em inglês e não se recorre à tradução. 
Nenhuma tradução que se queira fiel e útil pode ser apenas literal. Uma boa 
tradução precisa trazer à tona o sentido mesmo das palavras. Para uma tradução 
literal, recorrer-se-ia ao expediente aparentemente facilitador de fazer equivaler 
law a direito. A facilidade é apenas aparente porque o próprio termo direito é 
daqueles que todos creem saber o que significa e pouco conseguem definir sem 
dificuldades. Direito tem o que se costuma chamar de textura aberta, podendo o 
usuário do termo restringir ou incrementar seu significado. Por ora, faz-se 
abstração dessa primeira dificuldade e encontra-se algum conforme em saber que 

                                                             
15 Acerca da questão da traduzibilidade ou não dos termos jurídicos, Sacco (2001, p. 53) destaca ser “um dos 
maiores problemas da comparação: o problema da tradução das expressões linguísticas que exprimem 
conceitos jurídicos.”  E, mais adiante, afirma que “a relação entre palavra e conceito não permanece igual a si 
mesma em todas as linguagens jurídicas” (SACCO, 2001, p. 58).  
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soft law significa “direito soft”, faltando apenas saber como se deve entender a 
segunda metade da expressão, o soft. 

Soft, em inglês, pode ter qualquer um dos seguintes significados: mole, maleável, 
plástico, flexível, tenro, macio, suave, doce, leve. Pode também significar, quando 
usado na expressão soft law, verde (não maduro). Percebe-se que, substituindo-se 
o soft por um desses termos, e combinando-o com o termo direito, obter-se-ão 
resultados variáveis no que diz respeito ao sentido da expressão. Direito mole e 
direito flexível, direito macio e direito verde significarão coisas distintas. Algumas 
combinações terão sentidos mais próximos do que outras. De fato, direito mole e 
direito flexível, apesar de não serem sinônimos, estão mais próximos do que 
direito mole e direito verde. Ora, uma escolha de um dos termos possíveis para 
subsistir o soft seria útil apenas se este tivesse na expressão original um único 
sentido. Tendo mais de um, seria necessário encontrar, em português, um termo 
que lhe fosse totalmente equivalente. Isso não ocorre, na realidade, sendo alguns 
fenômenos da soft law melhor designados por direito mole, outros por flexível, 
verde etc.  

No mesmo sentido, Valadão (2003, p. 1) sugere a utilização do termo no idioma 

inglês, justificando que as acepções “Direito macio, fofo, suave, brando ou flexível não são 

acepções muito plausíveis pela carga tensionante que os adjetivos mencionados carregam 

em face do termo ‘direito’ (law).” Ainda assim, o autor reconhece o fenômeno como uma 

realidade.  

O problema da tradução pode ser apontado como um dos primeiros a ser enfrentado 

no direito comparado, quando do transplante de um termo de uma cultura para outra, uma 

vez que cabe ao pesquisador identificar o termo que melhor possa se adequar ao real 

significado da expressão em idioma estrangeiro, efetuando, por sua vez, a devida 

transposição para o idioma nacional.  

É importante lembrar que o soft law trata-se de uma espécie de norma de cunho 

social, cuja juridicidade é questionada por parte da doutrina em razão da ausência de 

obrigatoriedade que lhe é característica. Gold (1996, p. 301) destaca que o instrumento de 

soft law expressa uma preferência e não uma obrigação de ação ou abstenção de uma maneira 

específica, que tem por objetivo a cooperação funcional entre os Estados para atingir metas 

também internacionais. Como claro exemplo, os normativos internacionais de combate à 

lavagem de dinheiro, que, para além de harmonizar16 as legislações nacionais, atuam também 

                                                             
16 Machado (2004, p. 211) prefere utilizar-se do termo “transplante jurídico”, emprestado na sociologia para a 
presente questão, justificando que “utilizar essa expressão para denominar o processo de assimilação de 
recomendações do GAFI, no quadro dos países não membros, permite reservar o termo ‘harmonização’ para 
as situações em que esse processo se desenvolve a partir de referenciais internacionais de cuja elaboração 
participaram os países em relação aos quais produzirá efeitos”. 
 



46 
 

 

como vetor de cooperação entre as nações na estruturação de ações relacionadas ao 

fenômeno da lavagem de dinheiro.  

Shelton (2008, p. 4-5) estabelece uma classificação de soft law em primário e 

secundário. Soft law primário consiste nos textos normativos não adotados na forma de 

tratado, que são endereçadas para a comunidade internacional como um todo ou para todos 

os membros da instituição ou organização adotante. Pode atuar como precursor da intenção 

de adoção de um tratado posterior, ou mesmo reafirmar normas estabelecidas em textos 

vinculativos ou não vinculativos. Como soft law secundário, a autora inclui as 

recomendações e comentários gerais dos órgãos internacionais de supervisão, a 

jurisprudência dos tribunais e comissões, as decisões dos relatores especiais e outros 

organismos ad hoc, bem como as resoluções dos órgãos políticos de organizações 

internacionais que aplicam as normas primárias. A maior parte deste soft law secundário é 

exarado por instituições cuja existência e jurisdição são derivadas de um tratado, a cujo texto 

se submetem.  

Mesmo que o soft law seja dotado de caráter vinculativo, cabe destacar que há casos 

em que são criados órgãos para fiscalizar o cumprimento de alguns desses instrumentos, 

como por exemplo, no caso da implementação da Agenda 21, o plano de ação adotado em 

1992 na Conferência do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, cuja fiscalização se 

dá por meio da Comissão das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Há casos 

ainda em que os Estados são convidados a apresentar relatórios sobre a conformidade com 

os instrumentos, como no caso objeto de estudo no presente trabalho, em que o GAFI, bem 

como outros organismos internacionais, para além de ditar regramentos, estabelece o 

controle e a fiscalização de seu cumprimento.  Há ai uma clara presença do atributo da 

delegação, previsto ao tratar do tema da jurificação. 

Nesse sentido, outro ponto de destaque em relação à distinção entre soft law e hard 

law pode ser indicado nas consequências da violação. Enquanto a violação de uma norma 

prevista em um tratado enseja responsabilização jurídica, a violação à soft law pode gerar 

consequências políticas, como, por exemplo, no caso em estudo, a inclusão do “infrator” em 

listas negativas.  
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Entretanto, é importante destacar que a linha divisória entre direito e não-direito 

aparece cada vez mais tênue. Em que pese a discussão acerca dessa distinção, é fato que os 

instrumentos não vinculativos exercem papel fundamental no Direito Internacional na 

atualidade, seja como precursor para negociações de tratados, como formador do Direito 

Internacional consuetudinário17. Ademais, o argumento de que seriam desprovidos de sanção 

pelo descumprimento, característica das normas jurídicas, parece cada vez mais carecer de 

correspondência à realidade fática. 

No que tange à relação entre a soft law e os tratados, é interessante destacar que, 

com frequência, os textos jurídicos não vinculativos terminam por estar ligados em 

documentos vinculativos, seja enquanto constituem formação de um consenso para um 

possível tratado ou ainda, por exemplo, em interações recíprocas com  soft law fazendo 

referencias diretas a instrumentos vinculativos, como, no caso do presente estudo, de 

recomendação do GAFI que exorta os países a serem signatários das Convenções de Viena 

(1988) e Palermo (2000). 

Por outro lado, outra influência do soft law no direito consiste na sua incorporação 

na legislação interna dos Estados, atuando como vetor de harmonização das legislações. 

Como exemplo, o UNIDROIT (Instituto para a Harmonização do Direito Internacional 

Privado) atua na construção projetos de convenções, leis modelo e princípios com base na 

análise de direito comparado, permitindo a harmonização de relações negociais. Da mesma 

forma, regulamentos modelo originados de diversas organizações internacionais são 

frequentemente adotados, após o devido processo legislativo, como lei interna. 

Chinkin (2000, p. 30)18 aponta seis características da normas soft law:  

                                                             
17 Shelton (2008, p. 8) destaca as seguintes papeis que podem assumir os instrumentos de soft law: (1) codificar 
o Direito Internacional consuetudinário pré-existente, ajudando a fornecer maior precisão através do texto 
escrito; (2) cristalizar uma tendência em direção a uma norma particular, substituindo os pontos de vista 
dissidentes e  persuadir aqueles que têm pouca ou nenhuma prática relevante a concordar com o 
desenvolvimento da norma;  (3) preceder e ajudar a formar novo Direito Internacional consuetudinário; (4) 
consolidar opinião política em torno da necessidade de uma ação em um novo problema, fomentando o 
consenso que pode levar a negociações de tratados ou novos instrumentos de soft law;  (5) preencher as lacunas 
em tratados vigentes em vigor; (6) fazem parte da prática estado subsequente, que pode ser utilizado para 
interpretar os tratados; (7) fornecer orientação ou um modelo para as leis nacionais, sem obrigação 
internacional, e (8) substituto de obrigação legal quando em curso relações para celebrar tratados formais muito 
caros e demorados ou de outra forma desnecessária ou politicamente inaceitáveis.  
18 No original: (1) have been articulated in non-binding form; (2) contain vague and imprecise terms; (3) 
emanate from bodies lacking international lawmaking authority; (4) are directed at non-state actors whose 
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(1) articuladas em forma não vinculante; (2) existência de termos vagos e imprecisos; (3) 
emanam de corpos que carecem de autoridade internacional legislar; (4) são dirigidas a 
atores não-estatais, cuja prática não pode constituir o Direito Internacional 
consuetudinário; (5) ausência de qualquer teoria correspondente de responsabilidade; ou 
(6) são baseadas somente em adesão voluntária. 

Em um primeiro aspecto da discussão, necessária se faz uma digressão acerca da 

compreensão do soft law enquanto direito, analisando o fenômeno sob a perspectiva na 

normatividade. 

 

 

3.1 A normatividade relativa: Weil x Fastenrath 

 

 

 

Em texto clássico sobre soft law, Weil (1983) questiona o rumo a uma 

normatividade relativa em Direito Internacional. Segundo o autor, que já expressa seu 

posicionamento ao início do trabalho, ao considerar que alguns desenvolvimentos nesse 

campo, tais como o jus cogens e a noção de obrigações erga omnes, são potenciais perigos 

para a estrutura normativa do direito internacional19. 

Sem dúvida o autor, de visão positivista, busca traçar suas conclusões no sentido de 

que alguns desenvolvimentos no campo do Direito Internacional estariam comprometendo 

sua estrutura, utilizando inclusive do termo patologia, ao tratar do sistema normativo 

internacional. Essa patologia era apontada por Weil ao criticar a característica “soft” 

atribuída a alguns instrumentos internacionais, que geravam uma crescente relativização do 

Direito Internacional.  

Para o autor, iniciativas que contemplassem um amolecimento no caráter vinculante 

do Direito Internacional representariam a sua morte, em alusão ao uso do termo patologia. 

                                                             
practice cannot constitute customary international law; (5) lack any corresponding theory of responsibility; 
or (6) are based solely upon voluntary adherence. 
19 The purpose of this article is to examine, even at the risk of magnifying them somewhat for clarity, the 
potential dangers that some recent developments usually studied from other angles - the jus cogens theory, the 
distinction between international crimes and international del1993icts, the concept of a rule of general 
international law, the notion of obligations erga omnes - bring in their wake for the future of international law 
as a normative system intended to perform certain functions. (WEIL, 1983, p. 413) 
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Dez anos após o estudo de Weil, Fastenrath (1993), em artigo que aborda o mesmo 

tema, assegura que a normatividade relativa é inevitável no Direito Internacional, 

contrariando a argumentação de Weil. O autor faz longo desenvolvimento do positivismo 

jurídico, estabelecendo que a visão de Weil de que o Direito Internacional não seria mais 

capaz de cumprir seu papel de ordenamento das relações internacionais, em razão de atribuir 

peso incerto a certos direitos e obrigações não se sustenta a partir de outros marcos teóricos.  

Após traçar exaustivas considerações acerca da abertura do sistema juspositivista, 

seja na interpretação (indeterminação dos conceitos, convenções linguísticas e interpretação 

dinâmica) ou na criação das normas jurídicas (formulação do direito consuetudinário e 

princípios gerais do direito), aponta que o soft law desempenha papel fundamental para a 

interpretação e fixação de alcance das normas. O autor busca tratar da questão da 

normatividade relativa ainda em outras teorias jurídicas, como o voluntarismo, o realismo 

jurídico e o direito natural, concluindo pela possibilidade de uma normatividade relativa. 

Segundo o autor, a gradação na normatividade da lei demonstra ser inevitável em 

todas as teorias legais. O soft law desempenha uma função inestimável ao permitir que sejam 

suprimidas lacunas interpretativas de um instrumento de hard law. Ainda para o autor, a 

tendência é que o soft law torne-se uma nova forma de criação de normas (Fastenrath, 1993, 

p. 340). 

Como crítica à posição de Weil, também D’Amato (1994, p. 53) destacou que:  

A "patologia", para usar o termo de Professor Weil, não está no mundo real; ela 
está em nós mesmos, na medida em que queremos negar o que está acontecendo 
no mundo real e voltar o tempo para os dias em que as coisas pareciam mais 
categorizávies e gerenciáveis. Em minha opinião, na medida em que há um 
fenômeno "soft law" acontecendo no mundo real, é o nosso trabalho tentar 
entender por que isso está acontecendo e quais os fins a que serve.20 

Assim, observa-se a questão da normatividade ou da compreensão do soft law como 

direito ou não. Nesse cenário, Nasser (2006, p. 159-161), conclui pela negação do soft law 

como direito em razão da sua percepção de inexistência do caráter de obrigatoriedade, que, 

                                                             
20 No original: The ‘pathology,’ to use Professor Weil’s term, is not in the real world; it is in ourselves to the 
extent that we want to deny what is happening in the real world and turn the clock back to the days when things 
seemed more categorizable and manageable. In my view, to the extent that there is a ‘soft law’ phenomenon 
going on in the real world, it is our job to try understand why it is happening and what purposes it serves.  
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segundo o autor, seria indispensável para enquadrá-lo como direito. Em que pese sua não 

obrigatoriedade, Menezes (2003, p. 71) destaca que o instrumento ostenta “na maioria das 

vezes, larga repercussão jurídica não só no plano externo mas também no plano da legislação 

doméstica dos Estados.” 

Reconhecendo a juridicidade do soft law, Dinh, Daillier e Pellet (1999, p. 356) 

apontam que “como as recomendações das organizações internacionais os actos concertados 

não convencionais, sem serem obrigatórios, estão submetidos ao Direito Internacional e têm 

um alcance jurídico que não é de pouca monta.” 

Posição intermediária ainda é adotada por Guzman & Meyer (2010, p. 172-173), 

para quem o soft law pode ser algo como quase-direito, destacando ser impossível situá-lo 

no mero campo da política e que tratar-se-ia de uma categoria residual, definida em oposição 

às categorias mais claras (direito e política).  

É possível conceber que a ausência de obrigatoriedade do soft law não serve para 

desqualificá-lo como direito, uma vez que, dessa forma, o mero fato de um texto assumir a 

forma de um tratado, cuja obrigatoriedade lhe é intrínseca, pode ensejar a veiculação de 

obrigações meramente exortatórias. Assim, a simples forma pela qual ocorre a jurificação 

(soft ou hard law) não é suficiente para o seu o enquadramento como direito ou não direito. 

Portanto, nesse adensamento jurídico das relações internacionais, as regras jurídicas 

passam a orientar as relações entre Estados. Esse adensamento jurídico, também chamado 

de jurificação, se revela fragmentado, onde se insere a soft law.  

A desqualificação da soft law como direito pelo argumento da inexistência de 

obrigatoriedade ou sanção parece cada vez mais incoerente com a atual ordem jurídica, 

conforme será exposto ao longo do presente trabalho. 
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3.2 As fontes do Direito Internacional e o soft law 

 

 

Inicialmente, o Artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça (ECIJ) prevê 

como fontes do Direito Internacional: 

1. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o Direito Internacional as 
controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará: 

a) as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam 
regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes; 

b) o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo o 
direito; 

c) os princípios gerais de direito reconhecidos pelas Nações civilizadas; 

d) sob ressalva da disposição do art. 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos 
publicistas mais qualificados das diferentes Nações, como meio auxiliar para a 
determinação das regras de direito. 

2. A presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de decidir uma 
questão ex aeque et bono, se as partes com isto concordarem. 

 

O texto, datado de 1945, período ainda de forte apego à soberania estatal, marca o 

início de uma escalada do Direito Internacional, que atinge seu auge no final da Guerra Fria. 

Mutações ocorreram na ordem internacional e essa área do direito passa a assumir o grande 

papel de limitador da soberania.  

Em que pese o art. 38 do ECIJ prever tão somente as fontes do Direito Internacional 

a ser utilizadas pela corte, constituindo-se assim numa prescrição de premissa metodológica 

no desenvolvimento do seu processo jurisdicional, a doutrina acompanhou essa 

categorização e defende que essas são, de fato, as fontes do Direito Internacional, como 

disciplina autônoma (ACCIOLY et al, 2012, p. 146-210; VARELLA, 2011, p. 37-166). 

GOUVEIA (2005, p. 93) porém assinala que “este artigo 38° do ETIJ está longe de ser uma 

solução perfeita para a determinação das fontes do Direito Internacional, tal o volume de 

deficiências que comporta”.  

 Em que pese a inexistência de previsão formal para o soft law como fonte do 

Direito Internacional, enquanto não apto a obrigar juridicamente os estados, a utilização de 

tal instrumento tem sido marca em tempos atuais, sobretudo em razão da proliferação de 

atores internacionais.  A discussão da força normativa do soft law, a partir dos trabalhos de 
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Fastenrath (1993) e Weil (1983), tem sido recorrente na doutrina21, devendo ser lembrada 

ainda a categoria do binding soft law ou soft law hardly binding, especificamente no caso do 

regime de combate à lavagem de dinheiro (MACHADO, 2004, p. 207-210; MACHADO, 

2006, p. 156)22.  

Não há consenso sobre o que é soft law (AUST, 2005, p. 59-60). Basicamente, é 

possível apontar como características intrínsecas a forma não convencional e o caráter não 

vinculante. Shaw (2003, p. 253-254) destaca soft law não é lei, mas que um documento não 

precisa tomar a forma de um tratado para exercer influência na política internacional. Por 

sua vez, Hillgenberg (1999, p. 502-503), trata da aplicabilidade da Convenção de Viena 

sobre o Direito dos Tratados aos acordos que não se adequam ao conceito de tratado. 

O soft law tem seu surgimento nos anos 60, conforme indica Silva (2002, p. 136), 

e, segundo Nasser (2006, p. 25), pode assumir a forma de várias categorias, dentre elas como 

“instrumentos preparados por entes não estatais, com a pretensão de estabelecer princípios 

orientadores do comportamento dos Estados e de outros entes, e tendendo ao 

estabelecimento de novas normas jurídicas”, acepção esta que mais se adapta à natureza das 

Recomendações do GAFI. 

Deve ser destacado ainda que tais Recomendações, no caso as emanadas pelo 

GAFI, aqui objeto de estudo, chegam a ser inclusive citadas, a título de exemplo, para 

embasar jurisprudência em tribunais nacionais, como no inteiro teor do acórdão da Ação 

Penal n° 470, do Supremo Tribunal Federal, publicado em 22 de abril de 2013, que em várias 

oportunidades remete às Recomendações do GAFI, o que demonstra sua implementação 

inclusive sob a forma de decisões judiciais. Os exemplos empíricos demonstram ainda que 

                                                             
21 Veja-se, por exemplo, o tratamento da questão nos trabalhos de  Fitzmaurice (1956), Nasser (2005) e Somma 
(2009).  
22 A autora se utiliza dessa expressão justificando que a mesma “busca designar os instrumentos que 
compartilham duas características: a ausência de força jurídica dos dispositivos – posto que não constituem 
uma obrigação jurídica internacional – e a existência de mecanismos efetivos que induzam a sua 
implementação. Nesse caso, a vinculação, em sentido forte, não é de natureza jurídica, ainda que o conteúdo 
dos dispositivos o seja. Trata-se, enfim, de um regime não jurídico de responsabilidade internacional dos 
Estados destinado a impulsionar a aproximação dos sistemas jurídicos nacionais a partir de um referencial 
internacional de conteúdo, mas não de força jurídica.” (MACHADO, 2004, p. 210) 
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as recomendações são utilizadas como fundamentos para diversas sentenças e acórdãos no 

direito brasileiro. 

Assim, em paralelo aos tratados e aos costumes, enquanto fontes imediatas do 

Direito Internacional, é possível estabelecer um tertius genius onde se enquadra a soft law, 

que difere de ambos. Em que pese o costume, mesmo considerado fonte inconteste de Direito 

Internacional, não se confunde com esse terceiro gênero. Ao estabelecer as diferenças, 

VALADÃO (2003, p. 7) traz que: 

O soft law se cristaliza em um texto escrito (também a forma final dos tratados), 
porém dotado de um grau de cogência relativo (gradação de nível de cogência). 
Tal gradação não encontra paralelo nos tratados, costumes ou nos Princípios 
Gerais do DI. O termo “soft” encontra na gênese do soft law a sua melhor 
explicação. Na sua gênese o soft law não é hard (duro), como o tratado com todas 
as suas formalidades, nem demanda uma série de testes de verificação de sua 
existência, como o costume – forma-se, portanto, também, de maneira “soft”.  

Menezes (2003, p. 87), ao analisar o enquadramento do soft law como fonte do 

Direito Internacional, após reconhecer a importância do instituto e seu papel no 

aprimoramento dos próprios institutos do Direito Internacional, conclui pelo seu 

reconhecimento, esclarecendo que: 

Não se pode negar que é justamente a repercussão jurídica no campo dos direitos, 
e que exsurge a partir do Direito Internacional que valida a soft law como fonte do 
Direito Internacional e que deve se somar ao conjunto de fontes denominadas 
anteriormente pelo Estatuto da Corte Internacional de Justiça como os Tratados, 
os costumes, os princípios gerais do direito e os atos unilaterais da Organizações 
Internacionais, e as decisões dos Tribunais internacionais e que em conjunto 
fornecem o arcabouço de onde surge e se sistematiza o Direito Internacional e por 
isso devem ser consideradas em qualquer curso de formação acadêmica no rol das 
fontes do Direito Internacional contemporâneo. 

Assim, não parece possível hoje aventar a existência do Direito Internacional sem 

a presença do soft law, tamanho é o papel que tem assumido na regulação das relações entre 

os Estados. Prescindir do soft law seria fatalmente um retrocesso na compreensão da ordem 

jurídica internacional e dos processos de criação do Direito Internacional.  
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3.3 A escolha: custos e benefícios do soft law 

 

A partir da indagação sobre o motivo da utilização do soft law, a doutrina aponta 

diversas razões pela opção deste em relação a forma tradicional dos tratados. Inicialmente, 

pode-se apontar o surgimento de crises de recursos globais, como mudanças climáticas, que 

exigem uma resposta rápida, que não se mostra possível obter por meio de um tratado, tendo 

em vista o longo processo necessário para sua negociação e aceitação enquanto instrumento 

vinculativo. Os instrumentos de soft law são mais rápidos, bem como detêm um 

procedimento mais simples de alteração, tornando-se mais útil para questões técnicas que 

demandem revisão rápida. 

Shelton (2008, p. 15) aponta ainda a figura do “free rider”, quando um Estado se 

beneficia da regulamentação jurídica aceita pelos outros, reforçando simultaneamente os 

seus próprios interesses estatais, especialmente econômicos, por meio do contínuo uso de 

um recurso restrito, ou em processo de produção e venda de substâncias proibidas.  

Assim, os compromissos não obrigatórios podem ser celebrados precisamente para 

refletir a vontade da comunidade internacional para resolver um problema global urgente 

sobre as objeções de um ou poucos estados identificados como  responsáveis pelo problema, 

evitando a barreira de sua falta de consentimento em cumprir a norma. Veja-se, por exemplo, 

o caso do tratamento do financiamento ao terrorismo23 após os ataques de 11 de setembro, 

que foram objeto de reunião específica do GAFI e da instituição das Recomendações 

Específicas no tratamento do problema, ainda no mesmo ano dos ataques, o que seria 

impensável na negociação de um tratado. Shelton (2008, p. 15-16) cita ainda, como exemplo, 

o caso das ações da Assembleia Geral das Nações Unidas que proíbem a pesca de arrasto, 

que foram dirigidas a membros e não-membros da Organização das Nações Unidas, onde a 

comunidade internacional se posicionou pela determinação em proibir a pesca e fazer 

cumprir a proibição, embora não instrumentalizada por meio de documento juridicamente 

vinculativo.  

                                                             
23 Acerca da definição de terrorismo, leia-se Miniuci (2012), no qual o autor discorre sobre os diversos sentidos 
do termo.  
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O tratamento de novos temas de regulação, sobretudo por meios inovadores como 

por exemplo nos códigos de conduta, cujo exemplo claro são as normas editadas em 2003 

tratando da responsabilidades das empresas transnacionais e outras empresas com relação 

aos Direitos Humanos, adotada pela Subcomissão das Nações Unidas sobre a Promoção e 

Proteção dos Direitos Humanos, que visam fornecer às empresas um código oficial de 

conduta, podem ser apontados como exemplo de utilização do soft law. 

O soft law pode ainda ser utilizado após um tratado tendo como objetivo resolver 

ambiguidades ou lacunas no seu texto, sem que haja necessidade de se recorrer ao complexo 

processo de alteração de um tratado, via de regra demorado.  

Chinkin (2000, p. 30) aponta seis razões pelas quais os Estados optam pela 

regulação por meio de soft law:  

(1) renunciar ou diminuir as barreiras internas constitucionais ou legislativas àa 
elaboração de tratados; (2) encurtar o tempo de negociação necessária para chegar 
a um acordo internacional; (3) manter o controle nacional final sobre o nível de 
compromisso assumido; (4) permitir a necessária flexibilidade em razão das 
condições entre as nações envolvidas diferentes; (5) permitir que entes sem 
capacidade internacional participem na negociação ou execução; e (6) para 
permitir a evolução dos padrões de como as circunstâncias mudam.24 

Em que pese a discussão quanto à força cogente do soft law, SHELTON (2000, p. 

17) aponta que  

A crescente complexidade do sistema jurídico internacional é refletida no aumento 
da variedade de formas de compromisso adotadas para regular o comportamento 
estatal e  não-estatal no que diz respeito a um número cada vez maior de problemas 
transnacionais. É pouco provável que veremos o retorno de uma dicotomia entre 
direito / liberdade de ação. Em vez disso, os diversos atores internacionais irão 
criar e tentar cumprir uma série de compromissos internacionais, alguns dos quais 
sob a forma obrigatória, outros dos quais serão definidos em instrumentos não 
vinculantes. A falta de forma vinculativa pode reduzir as opções para a execução 
no curto prazo (ou seja, não contencioso), mas isso não nega que pode existir 
expectativas sinceros e profundamente arraigados de conformidade com as normas 
contidas na forma não vinculativa.25 

                                                             
24 No original: (1) to forego or lessen domestic constitutional or legislative barriers to treaty making; (2) to 
shorten the negotiating time needed to reach agreement at the international level; (3) to retain ultimate 
national control over the level of commitment; (4) to permit needed flexibility given differing conditions among 
the nations involved; (5) to permit non-international legal persons to participate in negotiation or enforcement; 
and (6) to permit evolution of standards as circumstances change. 
25 No original: The growing complexity of the international legal system is reflected in the increasing variety 
of forms of commitment adopted to regulate state and non-state behavior with regard to an ever-growing 
number of transnational problems. It is unlikely that we will see the return of a law/freedom of action 
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Assim, deve ser destacado ainda que o soft law não pode ser entendido como um 

mero estágio prévio de um instrumento hard law. Uma regra soft pode vir a tornar-se um 

tratado, mas este não é necessariamente um caminho obrigatório. 

Ao tratar da escolha pelo soft law, Shelton (2007, p. 12-13) verifica diversos fatores, 

entre eles: a) burocratização de instituições internacionais  que, da mesma forma que as 

agências nacionais, têm se tornado essenciais ao tratar de temas técnicos, que demandam 

flexibilidade e resposta rápida; b) quando há dificuldade no cumprimento futuro de um 

instrumento de hard law, seja em razão de oposição doméstica, falta de habilidade, 

capacidade ou mesmo incerteza ou desacordo sobre o tema, uma vez que os Estados tendem 

a não assumir obrigações juridicamente vinculantes nesses casos, servindo o soft law como 

uma caminho prévio à aceitação de um tratado; c) escolha pode ser motivada para induzir 

Estados a participar ou mesmo para pressionar os que discordam do tema; d) soft law pode 

ser entendido como forma de reconhecer a força e maturidade do sistema internacional, onde 

a “lei” é utilizada apenas para regras fundamentais para as quais sua formalidade é 

indispensável; e) quando não há resposta efetiva claramente identificada, em razão, por 

exemplo, de incerteza acerca do tema, sobretudo em demandas que exigem pronta resposta 

da sociedade internacional; f) possibilidade de maior participação de atores não estatais, que 

não ocorre no processo tradicional de criação de normas; g) rapidez na adoção, bem como 

em casos de alterações que possam ser necessárias após a sua adoção, em contraponto às 

dificuldades inerentes aos processos de mudança em um  tratado. 

Assim, ainda de acordo com a autora, a crescente complexidade do sistema jurídico 

internacional se reflete na forma de compromissos adotados para regular o comportamento 

dos Estados, sobretudo em relação à expansão dos problemas transnacionais (SHELTON, 

2007, p. 17).  

 

  

                                                             
dichotomy. Instead, the various international actors will create and attempt to comply with a range of 
international commitments, some of which will be in legal form, others of which will be contained in non-
binding instruments. The lack of binding form may reduce the options for enforcement in the short term (i.e., 
no litigation), but this does not deny that there can exist sincere and deeply held expectations of compliance 
with the norms contained in the non-binding form. 
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4 COMPLIANCE E EFETIVIDADE 

 

 

O tema da compliance, aqui compreendido como a conformidade às regras, é de 

fundamental importância no estudo da ordem jurídica internacional, sobretudo no que tange 

aos instrumentos de soft law. Raustiala e Slaughter (2002, p. 538)26 apontam que “direito e 

compliance são ligados conceitualmente porque o direito tem como objetivo produzir 

compliance com suas regras”. Assim, resta estabelecer de que forma o comportamento dos 

Estados é diretamente influenciado por meio de um regime internacional, no caso do 

presente estudo, do regime internacional de combate à lavagem de dinheiro. 

Ainda segundo os autores, compliance pode ser definida como um estado de 

conformidade ou identidade entre o comportamento de um ator e uma regra específica 

(RAUSTIALA & SLAUGHTER, 2002, p. 539)27, que, por sua vez, é possível  ser distinta 

de obediência, que é o comportamento resultante da internalização de normas. Deve ser 

mencionado que o tema vai além da conformidade apenas com determinada regra do direito, 

de forma a poder existir compliance com outras modalidades de regras, embora seja este o 

objeto do comportamento a ser estudado aqui, mais precisamente o tema da conformidade 

com as regras de soft law, tidas pela maioria da doutrina como não vinculantes. 

Para efeito do presente trabalho, devem ser destacados ainda os conceitos de 

implementação e efetividade. A implementação é o processo de colocação dos 

compromissos internacionais em prática: aprovação de leis, criação de instituições 

(domésticas ou internacionais) e imposição das regras (RAUSTIALA & SLAUGHTER, 

2002, p. 539)28. A implementação é defendida pelos autores como um degrau para alcançar 

a compliance, mas esta pode ocorrer sem a implementação, ou seja, sem um esforço ou ação 

seja por um governo ou por uma entidade regulatória. Se um compromisso internacional 

                                                             
26 No original: “Law and compliance are conceptually linked because law explicitly aims to produce 
compliance with its rules”. 
27 No original: “We define compliance as a state of conformity or identity between as actor’s behavior and 
specified rule.” 
28 Implementation is the process of putting international commitments into practice: the passage of legislation, 
creation of institutions (both domestic and international) and enforcement of rules.  
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compreende uma prática corrente, por exemplo, a implementação é desnecessária e a 

conformidade é automática.  

A compliance também pode ocorrer por razões exógenas ao acordo como por 

exemplo na mudança de posicionamento político de um governo, cujo anterior era contrário 

ao tema.  

Efetividade, por sua vez, pode ser associada ao grau em que uma regra induz 

mudanças no comportamento que era objetivo da regra. As regras e regimes podem ser 

efetivos em um sentido, mesmo se a compliance é baixa, ou seja, pode um Estado alterar seu 

comportamento, mas não em função dessas regras, mas de outros fatores. Assim, a 

efetividade, em resumo, indica se o comportamento foi sujeito a alterações a partir das 

regras. 

Acerca da compliance, é possível apontar diversas teorias. A managerial 

compliance (CHAYES & CHAYES, 1993) parte da premissa que os Estados estão propensos 

a cumprir com seus compromissos internacionais, rejeitando assim a utilização de sanções e 

sugerindo alguns caminhos que permitam alcançar ou reforçar uma maior conformidade: 

redução da ambiguidade dos textos com normas específicas, transparência nas informações 

sobre a conformidade, avaliações de performance dos Estados, ou ainda a assistência técnica 

ou financeira na implementação. 

Por outro lado, a enforcement compliance (DOWNS, ROCKE & BARSOOM, 

1996), também conhecida por political economy theory, enfatiza as dimensões estratégicas 

da cooperação entre os Estados para garantir a conformidade. Os autores estabelecem uma 

relação direta entre a aplicação das regras (enforcement) e a natureza dos regimes: quanto 

mais profundos, maior influência no comportamento dos Estados, a cooperação entre eles 

aumenta mas, por outro lado, também os incentivos para o não cumprimento crescem, de 

forma a exigir o estabelecimento de sanções mais duras. 

Koh (1997), por sua vez, desenvolveu a teoria da compliance enquanto obediência 

ao Direito Internacional, segundo a qual um comportamento induzido por uma regra, cuja 

causa se encontra quando uma das partes tenha internalizado uma norma e incorporado a 

mesma ao seu sistema jurídico interno. O autor termina por fundir os conceitos de 

compliance e efetividade, gerando confusão entre os conceitos.  
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A incorporação de regras e normas em sistemas jurídicos internos, por meio do que 

chama de transnational legal process seria a tradução da compliance. Para o autor, esse 

processo se desenvolve em três componentes sequenciais: interação, interpretação e 

internalização29, direcionando o processo para a eficácia na legislação interna, uma vez que 

identifica a criação da conformidade com a transformação nas regras domésticas.  

Ainda sobre o tema da compliance, Shelton (2007, p. 5) busca diferenciá-la de 

implementação, efetividade, monitoramento e supervisão. Embora os conceitos formulados 

pela autora para implementação enquanto incorporação das normas internacionais no 

direito interno através de legislação, decisões judiciais, decretos executivos ou outros 

processos, e efetividade como o quanto os objetivos da norma são atingidos, podendo ser 

independente da compliance,  não sejam diversos dos conceitos já apresentados, a autora 

agrega a questão do monitoramento e supervisão, no que tange aos procedimentos e 

instituições que são utilizados para buscar a compliance. 

Assim, para o presente trabalho, busca-se situar o conceito de compliance na 

conformidade com determinada norma, ou seja, no comportamento de acordo com os 

ditames da norma. A compliance abrange, por sua vez, a implementação, enquanto 

incorporação das normas internacionais no sistema doméstico por qualquer processo, seja 

por meio de legislação, decisões judiciais ou mesmo decretos executivos), alcançando 

também a adesão do país às normas e as medidas de execução aplicadas. Corresponde, 

portanto, a uma etapa para que se possa alcançar a compliance. 

Fenômeno distinto é a efetividade, que corresponde a realização dos objetivos da 

norma, podendo ocorrer independentemente da compliance. Seria, portanto, o resultado de 

acordo com os objetivos da norma. 

 

 

 

                                                             
29 No original: interaction, interpretation and internalization. 
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5 OS REGIMES INTERNACIONAIS DE PROIBIÇÃO 

 

 

Nadelmann (1990, p. 479-525) formulou sua estruturação dos regimes 

internacionais de proibição, onde busca explicar como se forma essa categoria especial de 

normas que buscam proibir determinadas condutas por meio da sua criminalização. O autor 

explica a dinâmica pela qual essas normas proibitivas, tanto no Direito Internacional como 

nas leis penais nacionais dos estados, surgem, evoluem e se expandem na sociedade 

internacional, como, por exemplo, nos atos de pirataria, escravidão, falsificação das moedas 

nacionais, sequestro de aeronaves, tráfico de pessoas, seja para fins de escravidão ou 

prostituição, tráfico de entorpecentes, entre outros. 

O autor aponta que esses regimes tendem a refletir os interesses econômicos e 

políticos dos membros dominantes da sociedade internacional, representando assim uma 

postura hegemônica dos detentores de poder. Por outro lado, reconhece também a 

participação de diversos outros fatores, tais como crenças religiosas, sentimentos 

humanitários, universalismo, compaixão, consciência, paternalismo, medo, preconceito e o 

que chama de “compulsão para o proselitismo”30 na sua criação e evolução. 

Tratando dos motivos pelos quais esses regimes internacionais de proibição surgem, 

o autor estabelece diversas razões, entre elas: proteção dos interesses do Estado e de outros 

membros poderosos da sociedade; para impedir, reprimir e punir atividades indesejáveis; 

para fornecer ordem, segurança e justiça entre os membros de uma comunidade; para dar 

força e representação simbólica para os valores morais, crenças e preconceitos daqueles que 

fazem as leis, etc. A justiça criminal é tida como solução para os problemas, tendo em vista  

seu grau de coerção, sendo a punição criminal a resposta mais forte aos que desafiam as 

normas das sociedades desenvolvidas.31 

                                                             
30 Conforme “compulsion  to proselytize”  no original (NADELMANN, 1990, p. 480), a qual o autor 
coloca como a compulsão para converter os outros à suas crenças e refazer o mundo em sua própria imagem 
seja em nome de crenças religiosas ou crenças seculares, como o comunismo, o fascismo, capitalismo e 
democracia, ou, no caso em tela, em relação ao tráfico de pessoas, venda e uso de substância entorpecente, etc.  
31 No original: “International  prohibition  regimes,  like municipal criminal  laws,  emerge for a variety of 
reasons: to protect the interests of the state and other powerful members of society;  to deter,  suppress,  and 
punish undesirable activities; to provide for order, security, and justice among members of a community; and 
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“As leis criminais que evoluem para um regime internacional de proibição são em 

pequeno número, e aquelas que alcançam dimensões globais são ainda em menor número.” 

(NADELMANN, 1990, p. 481)32. Para o autor, somente os crimes que possuem uma forte 

dimensão transnacional tornaram-se objeto de regimes internacionais de proibição, uma vez 

que a regulação unilateral ou bilateral seria ineficaz em razão da transnacionalidade, 

funcionando assim como mecanismo para minimizar ou eliminar os potenciais refúgios dos 

quais certos crimes podem ser cometidos e para que os criminosos possam se utilizar desses 

vazios legislativos para  escapar à repressão e punição, o que atribuiu-se a denominação de 

“paraísos criminais” (ANSELMO, 2013, p. 68), criando assim uma expectativa de 

cooperação entre os governos. Seria a aplicação da velha máxima de que para “problemas 

globais” é necessária a formulação de “regras universais” e esses regimes necessariamente 

implicam a estruturação de arcabouços normativos de regulação, prevenção e repressão às 

atividades tidas como de interesse transnacional. O tema é tratado também por Carli (2012, 

p. 138), para quem “Apenas aqueles crimes que evidenciam forte dimensão transnacional 

tornam-se objeto de regimes internacionais de proibição”. 

Ao analisar o motivo que leva um regime de proibição a atingir proporções globais, 

Nadelmann indica a necessidade de minimizar a "fuga de regime", com a eliminação dos 

“paraísos” e dos mercados reais e potenciais para os criminosos transnacionais, sejam eles 

piratas, mercadores de escravos, sequestradores de avião, ou traficantes de drogas.  

A evolução dos regimes internacionais de proibição é dividida pelo autor em cinco 

estágios, ao que ele chama de “padrão evolutivo”: o primeiro estágio, ainda sem qualquer 

regulação, a sociedades encaram a conduta em tese como legítima (pirataria, escravidão, 

tráfico de drogas, etc.), com a sua prática limitada a determinados grupos de pessoas; no 

segundo estágio a atividade passa a ser classificada como um mal, seja por juristas, por 

grupos criminosos ou outros formadores de opinião; no terceiro estágio, por sua vez, são 

gestadas as primeiras iniciativas de supressão e criminalização da atividade pelos Estados, 

                                                             
to give force and symbolic representation  to the moral values,  beliefs, and prejudices of those who make the 
laws. They rely on force in the form of criminal justice and sometimes resort to military measures in part 
because the violators-be they pirates, slave traders,  or elephant poachers-are themselves  armed and reliant 
on violence to perform their illicit deeds;  in part because efforts to prohibit anything that many people desire 
are bound to require some degree of coercion; and in part because criminal justice measures are the principal 
and typically the most punitive means of dealing with those who defy the norms of developed societies.” 
(NADELMANN, 1990, p. 480-481) 
32 No original: “The criminal laws that evolve into international  prohibition  regimes are few in number,  and 
those  which attain  global dimensions  are even fewer.” 
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com a formação dos primeiros instrumentos internacionais, mediante ações para a sua 

concretização (pressão diplomática, incentivos econômicos, intervenções militares, 

campanhas de propaganda, etc.), fase onde é dominada pela hegemonia de alguns Estados; 

no quarto estágio a atividade passa a ser disciplinada por leis criminais e ações políticas, 

tendo sobretudo a estruturação de iniciativas internacionais – convenções ou criação de 

organismos – para coordenação das atividades do tema. Nesse estágio são desenvolvidos 

mecanismos para persuadir os que se negam a cooperar, bem como os fracos que não 

possuem condições materiais de implementar as medidas; o quinto estágio indica uma 

situação ideal, onde a incidência da atividade é reduzida até um estágio final em que deixa 

de existir. Nesse último estágio, portanto, o regime internacional alcança seu objetivo final 

que é a extinção da atividade proibida, mediante o banimento de sua prática da estrutura 

social. Não há até hoje qualquer regime internacional de proibição que tenha alcançado este 

estágio. 

O autor defende ainda que o sucesso na quinta etapa na formação do regime seria 

relacionado com a natureza da atividade criminosa e sua susceptibilidade a medidas de 

justiça criminal, enumerando algumas situações que podem tornar esses regimes ineficazes: 

atividades que exigem recursos limitados e prontamente disponíveis; não demandam 

expertise sua prática;  são facilmente escondidas; não são susceptíveis de serem denunciadas 

às autoridades; e aquelas para os quais a demanda do consumidor é substancial, resiliente, e 

não prontamente substituídos por atividades ou produtos alternativos (NADELMANN, 

1990, p. 486). 

O caso do regime internacional de combate à lavagem de dinheiro parece ter sido 

moldado para evitar algumas dessas causas, tais como a estrutura das unidades de 

inteligência financeira e as obrigações administrativas de comunicar operações atípicas, que 

facilitariam a identificação das atividades; o reforço dos controles financeiros, evitando 

assim que estruturas pouco elaboradas e de menor custo tenham sucesso, exigindo, portanto, 

operações cada vez mais estruturadas, o que ainda ataca a questão da expertise, uma vez que 

o mercado da lavagem de dinheiro demanda cada vez maior conhecimento das estruturas 

para ocultação. 

Tratando ainda dos regimes internacionais de proibição, Araújo (2012, p. 13) 

menciona que, sobre a natureza do “regime internacional de proibição”,  
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não abrange, apenas, normas materiais identificando condutas a serem proscritas 
também internamente, mas também entes internacionais dedicados ao seu 
enforcement. No caso da AML, esse destaque vai para o GAFI que funciona, em 
termos operacionais, como órgão central da comunidade formada pelas diversas 
UIFs mundo afora, as quais usam a estrutura fornecida pelo GAFI como canal para 
troca de informações. O GAFI também possui um caráter supranacional, ao 
elaborar recomendações e avaliar se os seus membros estão adimplentes ou não 
com as obrigações que elas representam. Grosso modo, as recomendações do 
GAFI consistem em medidas que os Estados-membros devem adotar para adequar 
seu regime e políticas internas ao padrão internacional de proibição AML. Os 
países considerados não-adimplentes entram para a lista de “non cooperative 
countries and territories”, NCCT. Além de perderem a condição de membros do 
GAFI, aos países NCCT aplicam-se as regras da Recomendação 21: as instituições 
financeiras dos demais países (incluindo aí o FMI e o Banco Mundial que também 
se pautam pelas recomendações) têm que adotar procedimentos de especial 
atenção às relações comerciais e transações financeiras com pessoas físicas ou 
jurídicas domiciliadas no NCCT, o que encarece substancialmente os custos de 
movimentações financeiras e causa danos e constrangimento aos setores 
internacionalizados da economia.  O Brasil também é filiado ao GAFILAT, uma 
organização internacional regional da América do Sul, paralela ao GAFI, e que 
adota os mesmos padrões (Recomendações) de AML e CTF.         

Ao final do trabalho, NADELMANN (1990, p. 522-526) lançava-se a prever quais 

seriam os novos focos dos regimes internacionais de proibição. Considerando-se que o artigo 

fora publicado em 1990, o autor mencionava a atenção dos EUA, maior potência hegemônica 

na época, em relação a violações extraterritoriais da legislação contra a evasão fiscal, 

lavagem de dinheiro, lei de valores mobiliários, fraudes comerciais transnacionais e 

falsificação de produtos, bem como desenvolvimento e distribuição de armas atômicas, 

biológicas, químicas e outras armas que poderiam ser usadas para causar destruição em 

massa e, por fim, as legislações referentes aos problemas ambientais.  

O autor destaca que os EUA teriam desempenhado um papel importante na 

persuasão dos Estados estrangeiros para criminalizar algumas dessas atividades e cooperar 

nas investigações transnacionais, mas que, apesar dos esforços, esses regimes nascentes 

ainda estariam, na época, no terceiro estágio de desenvolvimento, de acordo com sua teoria. 

Vale registrar que o autor já aponta, na época, a vinculação de disposições contra a lavagem 

de dinheiro às ações de proibição do tráfico, política essa que culminou com a Convenção 

de Viena (1988), marco no combate à lavagem de dinheiro e origem desse regime. 

 Por fim o autor aponta que as normas que evoluem para regimes internacionais de 

proibição têm duas características em comum: espelham as legislações penais dos estados 

que têm dominado a sociedade global até à data (países europeus e os Estados Unidos), e 
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têm como alvo as atividades criminosas que, de uma forma ou de outra, transcendem as 

fronteiras, incentivando a construção do regime.  
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SEÇÃO 2. JURIFICAÇÃO: O REGIME INTERNACIONAL DE 

COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO 
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1  O FENÔMENO DA LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

 

Conforme exposto na seção anterior, a jurificação, utilizando-se a concepção de 

Abbot et al (2000), consiste numa peculiar forma de institucionalização, um conjunto de 

características que as instituições podem (ou não) ter, definidas por três dimensões: 

obrigação, precisão e delegação.  

Nesta seção busca-se analisar a jurificação do combate à lavagem de dinheiro, 

enquanto formação do seu regime internacional, onde se buscará abordar como ocorre a 

estruturação do ambiente internacional, sob as três perspectivas referidas por Abbot et al 

(2000):  obrigação significa que os estados estão obrigados por uma regra ou compromisso 

ou um conjunto deles e, portanto, seu comportamento na questão está sujeito a essas regras 

de Direito Internacional; precisão, por sua vez, significa que as regras definem, de forma não 

ambígua, a conduta que requerem, autorizam, ou prescrevem; por fim, a delegação significa 

a concessão de autoridade para implementar, interpretar e aplicar as regras, para resolver 

disputas e criar regras complementares.  

Observa-se que o fenômeno da lavagem de dinheiro encontra-se jurificado na 

ordem internacional, sendo constituído por um complexo arranjo de instrumentos de soft law 

e hard law que se inter-relacionam, aproveitando-se das melhores características de cada 

instrumento. A flexibilidade dos instrumentos de soft law, base das Recomendações do 

GAFI, o instrumento mais importante sobre o tema, tem sua implementação estimulada por 

meio de instrumentos vinculantes, ao mesmo tempo em que as Recomendações estimulam a 

ratificação dos tratados mais importantes na área. 

Ao tratar do fenômeno da lavagem de dinheiro, cabe inicialmente estabelecer o 

conceito do que se entende como tal. Diversas são as posições na doutrina, mas que, em 

síntese, não diferem entre si na essência. Adota-se aqui o conceito de lavagem de dinheiro 
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apresentado pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, em seu sítio 

eletrônico na Internet33, como: 

um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação 
na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e 
valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico 
que envolve, teoricamente, fases independentes que, com frequência, ocorrem 
simultaneamente. 

Dessa forma, a lavagem de dinheiro nada mais é do que o processo pelo qual se 

busca ocultar a origem ilícita de valores obtidos pela prática de crimes, de forma a poder 

utilizá-los sem despertar suspeitas.  

Esse processo por meio do qual se procede à conversão de um ativo ilícito em lícito 

costuma ser dividido pela doutrina em fases, com o objetivo de facilitar sua compreensão. 

Pode-se apontar como a divisão mais conhecida, inclusive utilizada pelo GAFI, a que divide 

o processo da lavagem de dinheiro em três fases: colocação, ocultação e integração. Deve 

ser advertido, entretanto, que o fenômeno é dinâmico e que, a depender da natureza da 

operação, as três fases podem ocorrer simultaneamente. 

No primeiro momento, chamado de ocultação, colocação ou placement, o 

criminoso busca disfarçar a origem do ativo para integrá-lo ao sistema econômico-

financeiro, dando início ao processo de distanciamento de sua origem.  Em razão de ser o 

início do processo, onde o ativo encontra-se mais próximo de sua origem, trata-se da fase de 

mais fácil vinculação com a origem criminosa, uma vez que consiste no primeiro momento 

onde o ativo é inserido na economia.  

Assim, nessa fase é possível a utilização de diversas modalidades de inserção dos 

valores, seja por meio de transferências bancárias, movimentações de moeda em espécie, 

operações de câmbio,  entre outras tipologias. 

Já na segunda etapa, conhecida por dissimulação, estratificação ou layering, 

busca-se o afastamento do ativo lavado de sua origem, seja com a utilização de pessoas 

físicas e jurídicas interpostas, empresas offshores, paraísos fiscais, uso de uma atividade 

                                                             

33 Informação disponível em <https://www.coaf.fazenda.gov.br/conteudo/sobre-lavagem-de-dinheiro-1 > 
Acesso em 07 jan. 2013. 
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comercial fictícia com simulação de lucros (empresas de fachada), operações fraudulentas 

de importação e/ou exportação, entre outras tipologias.  Em suma, procura-se realizar 

diversas operações financeiras sucessivamente, com a utilização de diversos bancos, contas, 

variados investimentos, entre outros, tendo por objetivo primordial o afastamento do 

dinheiro de sua origem. Quanto maior o número de operações e a diversificação de sua 

natureza, bem como maior o número de jurisdições internacionais envolvidas, mais difícil 

se torna a identificação e o rastreamento dos valores, sobretudo com a interposição dos 

conhecidos paraísos fiscais, onde imperam regras mais rígidas de sigilo bancário. 

Na terceira e última etapa, chamada integração ou integration, os valores retornam 

com aparência lícita às mãos dos criminosos, assumindo a forma de investimentos ou 

empréstimos externos, lucros de empresas regulares, aquisição de bens, doações, etc. Assim, 

os valores são integrados e ficam à disposição dos criminosos para que possam se beneficiar 

dos valores sem despertar suspeitas. 

Deve ser destacado ainda que existem outras classificações do processo de lavagem 

em fases, como por exemplo: o modelo naturalista de Zund, professor suíço que explica os 

ciclos de lavagem de dinheiro em comparação com a circulação natural da água, partindo da 

fase da precipitação, que seria a introdução do dinheiro gerado pela atividade ilícita, 

passando por fases como a filtração, os rios subterrâneos, lagos subterrâneos, estações de 

bombeamento, evaporação, até a nova precipitação;  o Departamento do Tesouro americano, 

por sua vez, elaborou modelo circular, semelhante ao modelo de Zund, que começa com a 

produção de riqueza gerada pelas atividades criminais, que se introduzem na economia legal, 

sendo reagrupadas e reinvestidas em atividades legais e ilegais;  o modelo teleológico de 

Ackermann, por sua vez, se inspira nos objetivos de cada etapa da lavagem, principais e 

secundários; o modelo das fases de Bernasconi, que divide o fenômeno em duas fases, a 

lavagem de primeiro e segundo graus (laundering e recycling). (ARÁNGUEZ SANCHEZ,  

2000, p. 37-40) 
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2 A LAVAGEM DE DINHEIRO COMO TEMA INTERNACIONAL 

 

 

O tema da lavagem de dinheiro é fenômeno recente, mas que foi objeto de 

exponencial expansão nas duas últimas décadas. Embora as iniciativas internacionais de 

criminalização tenham como marco a Convenção de Viena (1988), o fenômeno possui 

registros na década de 60. Sob perspectiva histórica, a doutrina tem apontado Meyer Lansky, 

gangster americano e financista, como quem, nessa época, teria idealizado colocar o dinheiro 

produto de seus crimes fora do alcance da jurisdição de seu país, na busca de um país que 

não cooperasse com os Estados Unidos para o confisco e restituição. Para tanto, implantou 

uma rede de lavanderias destinada a mesclar o dinheiro legítimo com o capital obtido 

ilicitamente (PINTO, 2007, p. 86/87; BARROS, 2004, p. 37; MAIA, 1999, p. 26-30). 

Formalmente, o termo money laundering foi utilizado pela primeira vez em 1982 

em documentos oficiais no caso United States v. $ 4,255,625.39, na Flórida, em processo 

judicial de ocultação de bens provenientes do tráfico de cocaína colombiana, termo que 

passou a ser difundido pela imprensa e pelos meios acadêmicos (Stessens, 2005, p. 83). 

Adotou-se para língua inglesa o termo money laundering, difundido para outros 

países, como por exemplo na Espanha, onde utilizam-se os termos blanqueo de capitales e 

lavado de diñero, na Alemanha Geldwaschen  ou  Geldwäscherei. Na França, adotou-se a 

expressão blanchiment d’argent e, na Itália, o termo riciclaggio di denaro sporco. (MORO, 

2007, p. 24-45). 

A expansão da lavagem de dinheiro foi impulsionada pelo movimento de 

intensificação das relações, a que se convencionou chamar de globalização34 ou  

mundialização para os franceses, que, assim como no fenômeno da lavagem de dinheiro, 

                                                             
34 Para conceituar o termo globalização adotamos aqui a concepção de um de seus principais teóricos, Anthony 
Giddens, para quem a globalização pode ser encarada como um fenômeno de intensificação das relações sociais 
mundiais que ligam localidades distantes de maneira que os acontecimentos locais são fortemente influenciados 
por eventos que ocorrem a distancia e vice-versa (GIDDENS, 1990, p. 64). Ainda sobre o tema, importante 
estudo sobre os teóricos da globalização é apresentado por Arnaldo Godoy em Globalização, Neoliberalismo 
e o Direito no Brasil, em que o autor apresenta o posicionamento de diversos teóricos como Antony Giddens, 
Milton Santos, Octavio Ianni, Francis Fukuyama, Antonio Negri, dentre outros (GODOY, 2004). 
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acabou gerando efeitos no direito penal como um todo (MARTINEZ-BUJÁN PEREZ, 2002; 

CANCIO MELIÁ, 2009; DELMAS-MARTY, 2005; MORENO HERNANDEZ, 2004; 

ZAFFARONI, 2001). Fato é que um dos reflexos dessa globalização, ao intensificar os 

fluxos financeiros, impõe-lhe o papel de facilitador da lavagem de dinheiro (STESSENS, 

2005, p. 91). 

Nesse cenário, a globalização figurou como uma externalidade positiva, enquanto 

vetor de intensificação de relações sociais, utilizada pelas organizações criminosas 

transnacionais, que passaram então a buscar evadir-se da submissão às leis criminais, numa 

espécie de planejamento penal, com a escolha calculada de jurisdições, em razão de uma 

eventual benevolência no tratamento pela legislação de determinado país. O território e as 

fronteiras, conforme bem pontua Ianni (2004, p. 51), adquirem outros significados, a ponto 

de inexistirem fronteiras para as organizações criminosas.  

Assim, a globalização “proporciona novas oportunidades de execução de crimes 

que ultrapassam fronteiras, levando o direito penal a seus ‘limites territoriais’ e exigindo 

novos modelos de um direito penal transnacional eficaz”. (SIEBER, 2008, p. 271). Nessa 

ideia de novos modelos é que se insere o tratamento dado ao fenômeno da lavagem de 

dinheiro, ao qual “não se viu nada parecido em nível de complexidade de regulações, dos 

mecanismos de avaliação e de controle.” (CARLI, 2012, p. 137).  Para além dos tratados e 

convenções, os “atores não estatais e instrumentos jurídicos de natureza não convencional 

desempenham um papel cada vez mais importante” (MACHADO, 2004, p. 21). O crime 

assume, portanto, um “padrão global” (SILVEIRA, 2006, p 57; FERNANDES, 2001, P. 36). 

As respostas, em consequência, também devem assumir esse mesmo padrão. 

O interesse da comunidade internacional passa a ser despertado com a falência da 

política de guerras as drogas, travada a partir da década de 1970, de forma que a política de 

enfrentamento a essa criminalidade altamente lucrativa passa a ter foco em privar o 

criminoso da utilização dos recursos auferidos ilicitamente, de plano apenas com o tráfico 

de drogas, expandindo-se depois para outros crimes graves.  

Em que pese toda a dificuldade em se precisar o valor das cifras do volume lavado 

em escala mundial, em razão do caráter marginal da atividade, há diversos estudos, como 

por exemplo a indicação, até o final da década de 1990, de valores da ordem de 500 bilhões 
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de dólares anuais, conforme artigo publicado no The Economist35, que tinha por base um 

working paper do Fundo Monetário Internacional (FMI) do ano de 199636. Tal artigo, por 

sua vez, remete a um outro publicado no Financial Times37. O GAFI também realizou estudo 

que apontou a cifra de 122 bilhões de dólares, citando também estatísticas da ONU, em 

relatório de informe anual de 1997, que, por sua vez, menciona a cifra em torno de 400 

bilhões. 

O artigo “L’argent sans frontieres irrigue le terrorisme” publicado no jornal francês 

Le Monde38, no ano de 2001, traz a estimativa do montante lavado em forma de porcentagem: 

2 a 5 % do produto interno bruto mundial. Esse mesmo percentual também é mencionado 

em artigo do periódico The Economist39, a partir do discurso de um antigo diretor do FMI, 

Michel Candessus. Já o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em relatório do ano 

de 2007, admite que cartéis mexicanos e colombianos lavariam um montante anual entre 8,3 

a 24,9 bilhões de dólares40. Hallett (2005, p. 88), em estudo específico sobre o volume dos 

recursos lavados conclui: “we have not been able to make satisfactory estimates of how much 

was due to criminal activity and how much to other unreported sources.” 

Silva (1980, p. 42/43), ainda no início da década, ao tratar da criminalidade 

organizada, alertava que “para conter esse fluxo [criminoso] é necessária a extradição rápida 

dos criminosos, conjugada a medidas administrativas de apreensão e devolução de coisas 

ligadas ao crime, de sorte a diminuir a impunidade e lucratividade do crime. Inexiste outro 

caminho.” Assim, antes mesmo da discussão do tema da lavagem de dinheiro no Brasil, o 

                                                             
35“Money laundering: that infernal washing machine”, publicado no The Economist, 26/07/1997, p. 19. 
36 Estudo do Banco Mundial, datado de 2004, aponta estimativas do FMI entre 3 a 5% do PIB mundial, que 
segundo Vito Tanzi, no IMF Working Paper n° 96/55 seria de aproximadamente algo entre 590 bilhões a 1,5 
trilhões de dólares. (THE WORLD BANK. Reference Guide to Anti Money Laundering and Combating the 
Financing of Terrorism. Second Edition, 2004, p. I-6/-I-7). O mesmo documento também é citado por João 
Davin ao tratar de estimativas de valores lavados (DAVIN, 2007, p. 39). 
37 “Greater alertness uncover more cases”, publicado no Financial Times, 18/10/1994. 
38 Os dados da publicação do Le Monde citam a obra Um monde sans loi, de autoria de cinco juízes europeus, 
publicado em 1998. 
39 “All havens in a storm” publicado no The Economist, 1/07/2000: “While we cannot guarantee the accuracy 
of four figures (...) the estimates of the present scale of money laundering transactions are almost beyond 
imagination – 2 to 5 percent of global GDP would probably be a consensus range.” 
40US DEPARTMENT OF JUSTICE. National Drug Threat Assessment 2007: “Mexican and Colombian DTOs 
are responsible for most wholesale-level drug money laundering in the United States. Mexican and Colombian 
DTOs together generate, remove, and launder between $8.3 billion and $24.9 billion in wholesale distribution 
proceeds from Mexico-produced marijuana, methamphetamine, and heroin and South American cocaine and 
heroin annually. These DTOs primarily use bulk cash and monetary instruments smuggling, wire remittances, 
and the Black Market Peso Exchange (BMPE)”. Dados disponíveis no site 
http://www.justice.gov/ndic/pubs21/21137/mlaund.htm#Start. Acesso em 10/01/2014. 
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autor já evidenciava a necessidade de medidas de cooperação internacional e apreensão de 

bens, com o objetivo de atingir os lucros das estruturas criminosas. 

Para tratar desse padrão global de criminalidade, D’Almeida (2001, p. 15-16) 

aponta que o próprio ordenamento jurídico tende à harmonização como questão inevitável 

do direito comunitário e, em consequência, também no campo penal, buscando neutralizar 

as estratégias das organizações criminosas que atuam numa espécie de jurisdiction shopping, 

aproveitando-se de jurisdições mais benéficas.  Corrêa (2013, p. 27) destaca que essa 

harmonização, embora lógica, “tornou-se realidade em função do interesse das principais 

potências ocidentais”. 

Além do interesse das Nações Unidas, sobretudo quando encampou os estudos 

preparatórios da Convenção de Viena (1988), o tema assume destaque na agenda 

internacional, desde organizações internacionais a grupos, como a Organização dos Estados 

Americanos, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, União Europeia, Conselho da 

Europa, entre outros. 

Esse estudo do ambiente internacional deve ser realizado sob duas perspectivas: 

num primeiro momento, faz-se necessária a análise dos tratados multilaterais celebrados 

entre os Estados, notadamente os instrumentos onusianos. No segundo momento, sobretudo 

a partir da criação do GAFI, ganha destaque a utilização dos instrumentos de soft law para a 

estruturação desse ambiente internacional. 

Em razão da internacionalização enquanto característica do fenômeno da lavagem 

de direito, cujas respostas individuais tendem a ser ineficazes, sobretudo em razão de sua 

evidente vocação transnacional, o espaço é marcado por iniciativas de cooperação e atuação 

conjunta no plano internacional.  

É possível apontar diversos organismos internacionais que se ocupam do tema, 

sendo o de maior proeminência na atualidade o GAFI-FATF – Grupo de Ação Financeira 

para a Lavagem de Dinheiro (Financial Action Task Force). Necessário destacar ainda a 

atuação da Organização das Nações Unidas-ONU, precursora das iniciativas de 

criminalização da lavagem de dinheiro a partir da Convenção de Viena, assim como 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico-OCDE, o Comitê de 

Supervisão Bancária da Basiléia, o Grupo de Egmont, a INTERPOL, o Banco Mundial e o 

Fundo Monetário Internacional, dentre outros. 
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3 INICIATIVAS SOB O PARADIGMA DOS TRATADOS 

 

 

O tema da lavagem de dinheiro foi inicialmente objeto de preocupação da ONU 

com a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas 

(Viena, 1988). Destaca-se, nesse primeiro momento de tratamento do problema e 

estruturação do regime internacional também a Convenção Relativa ao Branqueamento, 

Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime do Conselho da Europa (Estrasburgo, 

1990), embora possua menor âmbito de abrangência, por ter sido firmada no Conselho da 

Europa. 

 

 

3.1 Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (Viena, 

1988) 

 

 

A origem da preocupação da ONU com o tema pode ser encontrada no início do 

ano de 1980, com a Resolução 35/195, de 15 de dezembro de 1980, que alerta para o 

problema (MITSILEGAS, 2003, P. 40). Fabián Caparros (2006, p. 10) aponta como marco 

inicial da atuação da ONU no tema da lavagem de dinheiro a aprovação das Resoluções 

39/141, 39/142 e 39/143 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 14 de outubro de 1984, 

que deram início a uma nova etapa na política antidrogas da ONU.  

A Resolução 39/14141, com o título de “Draft Convention against Traffic in 

Narcotic Drugs and Psycotropic Substances and Related Activities”, previa solicitação à 

Comissão de Entorpecentes para que trabalhasse, com prioridade, na elaboração de um 

projeto de convenção contra o tráfico ilícito de entorpecentes, que deveria levar em 

                                                             
41 Texto disponível em http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r141.htm. (acesso em 08.08.2014) 
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consideração os vários aspectos do problema como um todo, notadamente os que não fossem 

previstos nos instrumentos internacionais em vigor42. 

Tais iniciativas tendiam a criminalizar o produto dos delitos de tráfico de drogas, 

tendo culminado com a adoção da Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de 

Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, conhecida como Convenção de Viena, de 20 de 

dezembro de 1988, internalizada no Brasil por meio do Decreto 154, de 26 de junho de 1991, 

que dispõe em seu artigo 3º: 

 

1 - Cada uma das Partes adotará as medidas necessárias para caracterizar como 
delitos penais em seu direito interno, quando cometidos internacionalmente: 

(...) 

b) i) a conversão ou a transferência de bens, com conhecimento de que tais bens 
são procedentes de algum ou alguns dos delitos estabelecidos no inciso a) deste 
parágrafo, ou da prática do delito ou delitos em questão, com o objetivo de ocultar 
ou encobrir a origem ilícita dos bens, ou de ajudar a qualquer pessoa que participe 
na prática do delito ou delitos em questão, para fugir das consequências jurídicas 
de seus atos; 

ii) a ocultação ou o encobrimento, da natureza, origem, localização, destino, 
movimentação ou propriedade verdadeira dos bens, sabendo que procedem de 
algum ou alguns dos delitos mencionados no inciso a) deste parágrafo ou de 
participação no delito ou delitos em questão;”43 

 

De acordo com Caparrós (2006, p. 10-11), tratou-se do primeiro documento 

internacional em que os Estados assumiram a obrigação jurídica vinculante de produzir 

legislação interna prevendo a imposição de penas a quem buscasse dar aparência lícita a 

capitais procedentes de atividades ilegais do tráfico de entorpecentes. “Traz as primeiras 

normas universais em matéria de lavagem de dinheiro” (CORRÊA, 2013, p. 29). 

A Convenção de Viena também é chamada por Ambos (2007, p 17) como 

“convenção-mãe” de Direito Penal Internacional. Seu preâmbulo, ao tratar dos objetivos, 

estabelece que as partes na convenção: 

“Conscientes de que o tráfico ilícito gera consideráveis rendimentos financeiros e 
grandes fortunas que permitem às organizações criminosas transnacionais invadir, 

                                                             
42 Na época os documentos que tratavam do controle internacional do tráfico de drogas se baseavam em dois 
instrumentos: Single Convention on Narcotig Drugs (1961), alterado pelo Amending Protocol (1972)  e 
Convention on Psychotropic Substances (1971), cujo controle se baseava na produção de drogas ilegais e 
regulação do uso para propósitos médicos.  
43Decreto no 154 de 26 de junho de 1991. Promulga a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e 
Substâncias Psicotrópicas. 
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contaminar e corromper as estruturas da administração pública, as atividades 
comerciais e financeiras lícitas e a sociedade em todos os seus níveis. 

Decididas a privar as pessoas dedicadas ao tráfico ilícito do produto de suas 
atividades criminosas e eliminar, assim, o principal incentivo a essa atividade,” 

 

Evitar que os proveitos do crime pudessem ser utilizados pelos criminosos então 

passou a ser o objetivo traçado pela ONU na busca de erradicar o problema do tráfico de 

entorpecentes. Instituiu-se, assim, os objetivos, a partir de 1988, a obrigação, pelos países 

signatários, de criminalizar a lavagem de dinheiro tendo como o objetivo de descapitalizar 

as organizações criminosas como o meio mais eficiente de neutralizar seus efeitos, cabendo 

ressaltar o surgimento da tipificação autônoma, inicialmente, para o produto dos delitos do 

tráfico de substâncias entorpecentes.  

A lavagem de dinheiro, na previsão originária do instrumento, tinha como crime 

antecedente, portanto, de acordo com a obrigação prevista na Convenção de Viena, a prática 

do tráfico de entorpecentes. Sua internalização gerou o que se convencionou chamar de 

primeira geração da legislação de combate à lavagem de dinheiro, ou seja, aquela que previa 

como crime antecedente somente o tráfico de entorpecentes.  

A Convenção de Viena marcou assim uma mudança drástica na política 

internacional antidrogas. Segundo Shams, “a definição da Convenção continua a ser a 

definição paradigmática do crime de lavagem de dinheiro” (2004, p. 3)44. Estabeleceu-se  

como marco interestatal a formulação minuciosa e obrigatória de um tipo penal contra a 

lavagem de dinheiro, com todas as suas características relevantes, notadamente a ocultação 

ou o encobrimento da natureza, origem, localização, destino, movimentação ou propriedade 

verdadeira dos bens procedentes dos  delitos tratados na convenção. 

Apontada tanto pela doutrina nacional quanto internacional como o documento 

mais relevante para repressão ao tráfico ilícito de drogas (Souza Netto, 1999, p. 49), a 

Convenção de Viena influenciou os demais textos internacionais, bem como as legislações 

de todos os países. Não por outra razão,  a ONU é indicada, juntamente com o Comitê de 

Basiléia, como os precursores nas iniciativas de criminalização da lavagem de dinheiro na 

década de 1980 (MACHADO, 2004, P. 132-138). Blanco Cordero (2006, p. 129) também a 

                                                             
44 No original: “The Convention’s definition continues to be paradigmatic definition of the offence of money 
laundering.” 
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coloca como o instrumento internacional vinculante de maior relevância, base de todos os 

documentos posteriores, assim como, Caparrós (2006, p. 12) que também a considera o 

primeiro antecedente de inúmeras iniciativas internacionais sobre a matéria.  

Shams (2004, p. 36)45 é categórico ao afirmar que, na cadeia da evolução do 

tratamento jurídico da lavagem de dinheiro, esta Convenção provou ser a etapa mais 

importante na internacionalização de sua criminalização  e na expansão mundial do conceito. 

A contribuição mais importante da Convenção para o combate a lavagem de dinheiro é a 

criação de uma obrigação internacional aos Estados Partes para que criminalizem o 

fenômeno. Gilmore (2011, p. 67) destaca que a Convenção destacou-se por enfrentar a 

fragmentação tradicional dos mecanismos legais, frequentemente explorados pelos 

lavadores.   

Deve ser destacado que aspectos preventivos no combate à lavagem de dinheiro 

foram discutidos em detalhes, conforme pontua Shams (2004, p. 37), no instrumento soft 

law denominado 1987 United Nations International Conference on Drug Abuse and Illicit 

Trafficking: Comprehensive Outline of Future Activities in Drug Abuse Control, que 

segundo o autor46, “não deveria ser negligenciada em termos de seu impacto na construção 

de um consenso internacional nesta área do direito”.47 

Assim, a Convenção de Viena foi um marco na formação do regime internacional 

de combate à lavagem de dinheiro em razão de ter introduzido a obrigação internacional de 

que os países criminalizassem o fenômeno. Embora ainda de abrangência restrita, por tratar 

apenas da criminalização da lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de entorpecentes, 

foi seguida, em 1990, pela Convenção de Estrasburgo, no âmbito do Conselho da Europa. 

 

 

 

                                                             
45 “In the chain of evolution of money laundering law, this convention proved to be the most important step in 
the internationalization of money laundering law and the introduction of the concept worldwide. The most 
important contribution of this Convention to money laundering law is the creation of an international 
obligation upon State Parties to criminalize a series of laundering offences.” 
46 No original: “should not be neglected in terms of  their impact on building an international consensus in this 
area of the law”. 
47 Ainda sobre a Convenção de Viena, recomenda-se Alldridge (2003, p. 95-96);  
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3.2 Convenção Relativa ao Branqueamento, Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do 

Crime do Conselho da Europa (Estrasburgo, 1990) 

 

 

A Convenção Relativa ao Branqueamento, Detecção, Apreensão e Perda dos 

Produtos do Crime do Conselho da Europa48 trata-se de documento firmado no âmbito do 

Conselho da Europa, em 08 de novembro de 1990.  

Já no início dos anos 80, o Comitê de Ministros do Conselho da Europa, conforme 

destaca Abel Souto (2001, p. 50), demonstrava a preocupação com a prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro, sobretudo mediante a utilização do sistema financeiro para a ocultação 

de capitais. Adotou-se, assim, uma das medidas consideradas mais antigas na prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro, conforme destaca o autor ao apontar a Recomendação do 

Conselho da Europa de 1980. A Recomendação gestou um empenho comunitário em tutelar 

a lavagem de dinheiro mediante a transparência da atividade bancária (Recomendação n. R 

(80) 1049 relativa a medidas contra a transferência e ocultação de capitais de origem 

criminosa).  

A Recomendação n. R (80) 10 do Comitê de Ministros dos Estados Membros “on 

measures against the transfer and the safekeeping of funds of criminal origin”, adotada pelo 

Comitê de Ministros, em 27 de junho de 1980, já em seu preâmbulo apontava a preocupação 

com o sistema financeiro, estabelecendo que, no panorama global, o sistema bancário pode 

desempenhar um papel preventivo eficaz, bem como auxiliar as autoridades judiciais e 

policiais na repressão criminal. A recomendação apontava então medidas a serem adotadas, 

pelos Estados Membros, notadamente relacionadas ao sistema bancário. 50 

                                                             
48 Tradução portuguesa da 1990 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and 
Confiscation of the Proceeds of Crime.  
49 Versão em inglês. Disponível 
em:  <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage
=1358419&SecMode=1&DocId=668574&Usage=2>. Acesso em: 11 set. 2014. 
50 O texto integral da recomendação prevê: 
Recommends that the governments of member states: 
a. arrange for the following measures to be taken by their banking system: 
i. identity checks on customers whenever: 
- an account or a securities deposit is opened; 
- safe-deposits are rented; 
- cash transactions involving sums of a certain magnitude are effected, bearing in mind the possibility of 
transactions in several parts; 
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O documento tinha natureza administrativa e regulava primariamente o setor 

bancário de modo a estabelecer medidas com objetivo de prevenir o fenômeno da lavagem 

de dinheiro, sem adentrar na matéria penal, com a criminalização da lavagem de dinheiro.  

Estabelecia seu foco no que considerava ser o caminho prioritário de prevenção, uma vez 

que grande parcela dos valores de origem ilícita circulava pelo sistema bancário. 

De acordo com o Explanatory Report51 da Convenção, em 1986, o Conselho da 

Europa, durante a XV Conferência Europeia de Ministros de Justiça, examinou os aspectos 

penais do abuso e do tráfico de drogas, recomendando52 a adoção de medidas e critérios 

internacionais destinados a implementar a cooperação internacional entre autoridades 

policiais e judiciais com relação ao produto procedente do crime de tráfico de drogas. 

Foi constituído um comitê de especialistas, em 1987, conhecido por PC-R-SC53 

que, a partir dos documentos até então elaborados pelas Nações Unidas, resultou, em 1990, 

no Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from 

Crime54, firmado em Estrasburgo. Trata-se de um importante documento no âmbito 

                                                             
- inter-bank transfers involving sums of a certain magnitude are made, bearing in mind the possibility of 
transactions in several parts. 
These checks must be made on the basis of an official document or, where the relationship with the customer 
has been established through correspondence or through a third party, by equivalent means; 
ii. rental of safe-deposits only to persons or firms with whom the bank has already had dealings over a certain 
period or whom the bank can regard as trustworthy on the strength of references; 
iii. constitution of reserve stocks of banknotes whose serial numbers are made known to the authorities if the 
banknotes have been used in connection with criminal offences; 
iv. suitable training for cashiers, particularly in checking identity papers and detecting criminal behavior; 
b. establish close national and international co-operation, inter alia with the help of Interpol, between banks 
and the appropriate authorities in exchanging information about the circulation of banknotes which have been 
used in connection with criminal offences and in following their movements; 
c. set up machinery enabling banks, either by systematic comparison or by spot-checks, to refer to the list of 
banknotes used in connection with criminal offences when notes are paid in. 
51 Disponível na íntegra, em inglês, em < http://conventions.coe.int/Treaty/EN/reports/html/141.htm>. Acesso 
em 10 ago.2014.  
52 The discussion resulted in the adoption of Resolution No. 1, in which the Ministers recommend that the 
European Committee on Crime Problems (CDPC) should examine "the formulation, in the light inter alia of 
the work of the United Nations, of international norms and standards to guarantee effective international co-
operation between judicial (and where necessary police) authorities as regards the detection, freezing and 
forfeiture of the proceeds of illicit drug trafficking". Explanatory Report. Disponível em: < 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/reports/html/141.htm>. Acesso em 10 ago.2014. 
53 O PC-R-SC foi inicialmente composto por especialistas de dezesseis países integrantes do Conselho da 
Europa (Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, 
Holanda,  Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia e Reino Unido). Áustria, Irlanda e a Comunidade Europeia 
ingressaram para o comitê em uma fase posterior no seu trabalho. Austrália, Canadá e Estados Unidos da 
América, bem como a Interpol, a Organização das Nações Unidas, a Associação Internacional de Direito Penal, 
Penal Internacional e Fundação Penitenciária e da Sociedade Internacional de Defesa social foram 
representados por observadores. 
54 Versão original em inglês disponível em: <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/141.htm>. 
Acesso em 12 ago.2014. 
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internacional uma vez que foi, segundo Caparrós (2006, p. 18), o primeiro em todo o mundo 

de caráter juridicamente vinculante, que buscou atingir outras modalidades delitivas além do 

narcotráfico. Tal documento, apesar de constituir-se em importante iniciativa internacional 

na luta contra a lavagem de dinheiro, teve um lento processo de aceitação no âmbito 

internacional55.  

Como dito, a Convenção tem âmbito de aplicação para crimes diversos, além do 

tráfico de entorpecentes, conforme dispõe o artigo 2º, “a”: 

O âmbito da punição da infração de branqueamento é restrita aos casos de prática 
dos crimes de tráfico de drogas e outras atividades ilícitas relacionadas, terrorismo, 
tráfico de armas, extorsão de fundos, rapto, lenocínio, corrupção, peculato e 
participação econômica em negócio, administração danosa em unidade econômica 
do setor público, fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito, 
infrações econômico-financeiras cometidas de forma organizada com recurso à 
tecnologia informática e infrações econômico-financeiras de dimensão 
internacional, quando cometidas sob qualquer forma de coparticipação, tal como 
definidos na sua legislação; 

Observa-se, portanto que o texto amplia consideravelmente o status anterior, em 

que a lavagem de dinheiro era abordada apenas sob a perspectiva do crime antecedente do 

tráfico de drogas, tornando seu espectro bem maior ao atingir também crimes graves como 

o terrorismo, corrupção, peculato e outros crimes de alto potencial lesivo, sobretudo crimes 

que permitem ao agente perpetrador auferir valores expressivos com sua prática.  

O texto da Convenção é divido em quatro capítulos, sendo o primeiro destinado à 

introdução e terminologia. O capítulo II trata de medidas a nível nacional, destacando-se: 

medidas de perda, medidas de investigação e medidas provisórias, poderes e técnicas de 

investigação, recursos jurídicos e um artigo específico (6°) que trata da tipificação penal da 

lavagem de dinheiro.  

A cooperação internacional é tratada no capítulo III, dispondo sobre as diversas 

modalidades de intercâmbio de informações e diligências, tratando inclusive do confisco. 

Trata-se, portanto, de um tratado multilateral de cooperação dentro do instrumento.  O 

capítulo IV, por sua vez, trata das disposições gerais do documento.   

                                                             
55 Conforme aponta Abel Souto, em que pese na abertura tenha contado com a assinatura de doze países, no 
primeiro biênio após a aprovação, somente o Reino Unido havia ratificado a aprovação. Somente após a 
Recomendação R (96) 8, que convidava os governos a ratificar o convênio, houve um incremento no número 
de ratificações. (2001, p. 128-130) 
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Ponto importante que merece ser destacado na Convenção é que, embora conhecida 

por Convenção n° 141 do Conselho da Europa, apresenta uma vocação extracontinental, uma 

vez que, conforme aponta Caparrós (2006, p. 18), estava aberta a países não europeus, que 

não pertenciam à organização. O artigo 3756 da Convenção prevê a possibilidade do Comitê 

de Ministros, após consulta às partes, convidar qualquer Estado que não seja membro. 

Abel Souto (2001, p. 34) aponta que o texto da Convenção apresenta forte 

influência da Convenção de Viena, a qual seguiu como modelo, embora tenha espectro mais 

amplo em relação à mesma por obrigar as partes a penalizar condutas vinculadas à lavagem 

de dinheiro procedente de outros delitos além do tráfico de entorpecentes, conforme 

salientado por Fabián Caparros (2006, p. 18), o que representa um notável avanço. Para 

Gilmore (2013, p. 177)57 esse é um claro exemplo de que o objetivo do Conselho da Europa 

era ir além do precedente da Convenção de Viena.  Destaca-se, a propósito, no texto 

explicativo da Convenção que, enquanto a Convenção de Viena exige que as partes adotem 

medidas destinadas a criminalizar a lavagem em relação a delitos de tráfico de drogas, a 

Comissão Especial considerou possível avançar no âmbito da cooperação européia, mas 

reconheceu que a plena harmonização das legislações nacionais não seria viável. 

Em 2005, o Conselho da Europa aprovou um segundo tratado internacional relativo 

à lavagem de dinheiro, que culminou, em 16 de maio de 2005, com a adoção do Council of 

Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from 

Crime and on the Financing of Terrorism 58, conhecido como Convenção de Varsóvia. 

Observa-se, portanto, que as Convenções de Viena e Estrasburgo marcam as 

iniciativas internacionais sob o paradigma dos tratados na formação do regime internacional 

de combate à lavagem de dinheiro. Paralelamente, passam a se destacar os instrumentos de 

soft law, principalmente com a criação do GAFI, que assumiu a liderança na construção do 

regime. 

                                                             
56 “After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after 
consulting the Contracting States to the Convention, may invite any State not a member of the Council and not 
having participated in its elaboration to accede to this Convention, by a decision taken by the majority provided 
for in Article 20.d. of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of 
the Contracting States entitled to sit on the Committee.” 
57 No original: “The United Nations Convention requires the Parties to that convention to adopt such measures 
as may be necessary to establish laundering in respect of drug offences as criminal offences under domestic 
law. The Select Committee considered it possible to go further in the framework of mainly European co-
operation, but recognized that full harmonization of national laws would not be feasible.” 
58 Disponível em http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/198.htm (acesso em 12/06/2012). 
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4 AS PRIMEIRAS INICIATIVAS SOB O PARADIGMA DA SOFT LAW: A 

DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA BASILEIA 

 

 

O Comitê da Basiléia (Basel Commitee on Banking Supervision - BCBS), foi criado 

em 1974,  pelos presidentes dos bancos centrais dos países do Grupo dos Dez (G-10) e se 

reúne no Banco de Compensações Internacionais, na Basileia, Suíça, onde possui sua 

secretaria permanente. Trata-se de uma organização que estabelece princípios e standards 

não vinculantes, sem a autoridade de um supervisor bancário transnacional (SHAMS, 2004, 

p. 37-38). 

 O BCBS tornou-se um fórum de discussão para o estabelecimento de boas práticas 

de supervisão bancária, tendo como objetivo aperfeiçoar as ferramentas de fiscalização sob 

a perspectiva internacional. Apesar de não ter autoridade para fazer cumprir suas 

recomendações, a maioria dos países, membros ou não, tendem a implementar as políticas 

ditadas pelo Comitê. 

Em 12 de dezembro de 1988 foi aprovada Declaração de Princípios da Basiléia59 

sobre prevenção da utilização do sistema bancário para a lavagem de dinheiro de origem 

criminosa (Prevention of Criminal Use of The Banking System for the Purpose of Money-

Laundering), conhecida como Princípios da Basiléia de 1988 (Basel Princpicles 1988).  

O documento foi aprovado em uma reunião do Comitê de Regras e Práticas de 

Controle de Operações Bancárias, apresentando aplicação maior que a Recomendação R 

(80) 10, embora circunscrita ao âmbito bancário (LAMARCA PÉREZ, 2004, p. 189). 

A carta de princípios da Basiléia representa a outra face da Convenção de Viena. 

Embora os documentos tenham foco e natureza diferentes, complementam-se na 

                                                             
59 A declaração indica: “Banks and other financial institutions may unwittingly be used as intermediaries for 
the transfer or deposit of money derived from criminal activity. The intention behind such transactions is often 
to hide the beneficial ownership of funds. The use of the financial system in this way is of direct concern to 
police and other law enforcement agencies; it is also a matter of concern to banking supervisors and banks’ 
managements, since public confidence in banks may be undermined through their association with criminals. 
This Statement of Principles is intended to outline some basic policies and procedures that banks’ 
managements should ensure are in place within their institutions with a view to assisting in the suppression of 
money-laundering through the banking system, national and international. The Statement thus sets out to 
reinforce existing best practices among banks and, specifically, to encourage vigilance against criminal use of 
the payments system, implementation by banks of effective preventive safeguards, and cooperation with law 
enforcement agencies.” Obtido em http://www.imolin.org/pdf/imolin/basle98.pdf (acesso em 23/04/2013) 
 



82 
 

 

sedimentação das iniciativas internacionais de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 

Enquanto a Convenção de Viena tem por objetivo a criminalização, o documento que trata 

dos Princípios da Basiléia têm seu foco na prevenção, sobretudo relacionada ao sistema 

financeiro, considerado como principal canal de circulação dos valores oriundos da atividade 

criminosa. Shams (2004, p. 38) destaca que a cooperação das instituições financeiras seria 

muito importante para prevenir essa utilização da mesma, e que os princípios permitem criar 

um interesse prudencial nesse sentido60. Da mesma forma, Mitsilegas (2003, p. 47) aponta 

que “A evolução de um panorama internacional de controle da lavagem de dinheiro tem sido 

acompanhado pela emergência de políticas de prevenção”61, focadas no papel do sistema 

financeiro. 

A declaração de princípios tinha por base que as instituições financeiras atuassem 

sob três perspectivas: (i) identificação dos clientes; (ii) prevenir que o banco atuasse em 

transações ilegítimas; e (iii) assegurar a cooperação com as autoridades (MITSILEGAS, 

2003, p. 47-48; SHAMS, 2004, p. 37-38). 

Já em seu preâmbulo62, o documento aponta que os bancos e outras instituições 

financeiras podem ser potencialmente usados como intermediários para a transferência ou 

                                                             
60 No original: “established same convergence in approach amongst its members by attempting to create a 
Prudential interest in suppressing the use of the financial system for money laundering purposes.” 
61 No original: “The evolution of an international framework of Money laundering control has been 
accompanied by the emergence of policies of prevention”. 
62 O prêambulo da Declaração de Princípios, em seu original, dispõe que:  
“1. Banks and other financial institutions may be unwittingly used as intermediaries for the transfer or deposit 
of funds derived from criminal activity. Criminals and their associates use the financial system to make 
payments and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of 
money; and to provide storage for bank-notes through a safe-deposit facility. These activities are commonly 
referred to as money-laundering. 
2. Efforts undertaken hitherto with the objective of preventing the banking system from being used in this way 
have largely been undertaken by judicial and regulatory agencies at national level. However, the increasing 
international dimension of organized criminal activity, notably in relation to the narcotics trade, has prompted 
collaborative initiatives at the international level. One of the earliest such initiatives was undertaken by the 
Committee of Ministers of the Council of Europe in June 1980. In its report the Committee of Ministers 
concluded that "... the banking system can play a highly effective preventive role while the cooperation of the 
banks also assists in the repression of such criminal acts by the judicial authorities and the police". In recent 
years the issue of how to prevent criminals laundering the proceeds of crime through the financial system has 
attracted increasing attention from legislative authorities, law enforcement agencies and banking supervisors 
in a number of countries. 
3. The various national banking supervisory authorities represented on the Basle Committee on Banking 
Regulations and Supervisory Practices do not have the same roles and responsibilities in relation to the 
suppression of money-laundering. In some countries supervisors have a specific responsibility in this field; in 
others they may have no direct responsibility. This reflects the role of banking supervision, the primary function 
of which is to maintain the overall financial stability and soundness of banks rather than to ensure that 
individual transactions conducted by bank customers are legitimate. Nevertheless, despite the limits in some 
countries on their specific responsibility, all members of the Committee firmly believe that supervisors cannot 
be indifferent to the use made of banks by criminals. 
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depósito de fundos provenientes de atividades criminosas, com a utlização do sistema 

financeiro para atividades de lavagem de dinheiro, descrevendo-as exemplificativamente 

como pagamentos e transferências de fundos de uma conta para outra; ocultação da origem 

e propriedade de valores; cofres, etc. 

 O documento faz menção à crescente dimensão internacional da criminalidade 

organizada, que teria estimulado iniciativas de colaboração a nível internacional, destacando, 

entre elas, o Relatório do Comité de Ministros do Conselho da Europa, que, ainda em Junho 

de 1980 já concluia pela necessidade de atuação do sistema bancário desempenhando um 

papel preventivo altamente eficaz, complementado pela cooperação da bancos com as 

autoridades judiciais e policiais.  

Apesar de reconhecer as diferenças de atuação das autoridades nacionais de 

supervisão bancária, uma vez que algumas delas não possuem em suas atribuições a 

prevenção à lavagem de dinheiro, o documento afirma que as mesmas não podem 

permanecer inertes e que a estabilidade do sistema financeiro pode ser prejudicada por 

publicidade adversa como resultado da associação inadvertida pelos bancos com os 

criminosos.  

                                                             
4. Public confidence in banks, and hence their stability, can be undermined by adverse publicity as a result of 
inadvertent association by banks with criminals. In addition, banks may lay themselves open to direct losses 
from fraud, either through negligence in screening undesirable customers or where the integrity of their own 
officers has been undermined through association with criminals. For these reasons the members of the Basle 
Committee consider that banking supervisors have a general role to encourage ethical standards of 
professional conduct among banks and other financial institutions. 
5. The Committee believes that one way to promote this objective, consistent with differences in national 
supervisory practice, is to obtain international agreement to a Statement of Principles to which financial 
institutions should be expected to adhere. 
6. The attached Statement is a general statement of ethical principles which encourages banks’ management 
to put in place effective procedures to ensure 
− that all persons conducting business with their institutions are properly identified; 
− that transactions that do not appear legitimate are discouraged; and 
− that cooperation with law enforcement agencies is achieved. 
The Statement is not a legal document and its implementation will depend on national practice and law. In 
particular, it should be noted that in some countries banks may be subject to additional more stringent legal 
regulations in this field and the Statement is not intended to replace or diminish those requirements. Whatever 
the legal position in different countries, the Committee considers that the first and most important safeguard 
against money-laundering is the integrity of banks’ own managements and their vigilant determination to 
prevent their institutions becoming associated with criminals or being used as a channel for money-laundering. 
The Statement is intended to reinforce those standards of conduct. 
7. The supervisory authorities represented on the Committee support the principles set out in the Statement. 
To the extent that these matters fall within the competence of supervisory authorities in different member 
countries, the authorities will recommend and encourage all banks to adopt policies and practices consistent 
with the Statement. With a view to its acceptance worldwide, the Committee would also commend the Statement 
to supervisory authorities in other countries.” 
 



84 
 

 

O documento busca então a obtenção de um compromisso internacional, por meio 

de uma Declaração de Princípios éticos, para que as instituições financeiras adotem 

procedimentos que possam prevenir a utilização do sistema bancário para a lavagem de 

dinheiro.  

Assim, destaca-se o papel importante da atividade de supervisão bancária no 

controle do sistema financeiro, sobretudo ao fixar standards e na adoção de medidas de 

cooperação com autoridades administrativas e judiciais. 

Pauta-se em estabelecer as políticas e procedimentos básicos que os órgãos de 

supervisão bancária deveriam assegurar para que as instituições financeiras sob sua 

supervisão possam desenvolver suas atividades sem descuidar da prevenção à lavagem de 

ativos por meio do sistema bancário, tanto nacional como internacionalmente. 

Em que pese o BCBS não seja dotado de autoridade de supervisão formal 

supranacional, o mesmo atua emitindo recomendações que, embora não sejam passíveis de 

sanção às instituições financeiras que não as adotem, tiveram papel fundamental nas 

iniciativas embrionárias de conscientização e adequação do sistema financeiro na prevenção 

à lavagem de dinheiro. 

Essas recomendações, apesar de mero instrumento soft law, possuem forte impacto 

no seu cumprimento uma vez que o fato de uma instituição financeira ser reconhecida como 

descumpridora de princípios de combate à lavagem de dinheiro, enquanto fator de 

compliance, pode levar a mesma à insubsistência.  Ademais, Shams (2004, p. 38) esclarece 

que a influência dos princípios não se reduz aos Estados Membros, conforme se observa no 

próprio preâmbulo. O documento apresentou repercussões não só no sistema bancário, mas 

também no setor financeiro como um todo (CORREA, 2013, p. 35). 

Graham, Bell e Elliot (2003, p 29) destacam como a base do documento o 

estabelecimento de pontos como a identificação dos clientes, compliance com a legislação, 

registro de operações e capacitação de funcionários, buscando encorajar setor bancário a 

adotar o que chama de “princípios éticos”, evitando assim que essas instituições fossem 

utilizadas para movimentar fundos originados em atividades criminosas. 

Na política de identificação de cliente (know your customer), também conhecida 

pela sigla KYC, os bancos são estimulados a identificar todos os clientes que buscam seus 

serviços, especialmente os titulares de qualquer tipo de conta bancária ou aluguel de cofres.  
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Villar e Bermejo (2001, p. 69), ao tratarem do tema da identificação dos clientes, 

estabelecem que: (i) as entidades financeiras devem realizar esforços para verificar e garantir 

a identidade de todos os clientes, particularmente dos titulares de contas e dos que se utilizam 

do serviço de cofres; (ii)  devem possuir procedimentos eficazes para obter a identidade de 

seus clientes; (iii) devem se abster de realizar operações de montante significativo com 

clientes que não justifiquem sua identidade. 

Para Martinez-Buján Pérez, a identificação séria dos clientes é a medida mais 

importante entre as estabelecidas pelos princípios (2002, p. 189-190). Tal assertiva ganha 

relevância, sobretudo em razão das conhecidas práticas de alguns “paraísos” bancários, 

como por exemplo no caso da Suíça, da manutenção das chamadas contas numeradas.63 

O mesmo autor destaca também que a indeterminação das regras ali enunciadas, 

que lhe afiguram como característica permitiram uma grande adesão de instituições 

financeiras, embora represente na realidade um simples “código deontológico de conduta 

bancária”. 

Em que pese a indeterminação das regras previstas na Declaração da Basiléia no 

que tange às instituições financeiras, tal situação se altera substancialmente com as 

Recomendações do GAFI que buscar tornar tais obrigações mais precisas que o documento 

anterior.  

 

 

5 A CRIAÇÃO DO GAFI 

 

 

É possível atribuir a origem do Grupo de Ação Financeira (GAFI) ou Financial 

Action Task Force (FATF)64, doravante denominado GAFI, à preocupação surgida a partir 

do crescimento do tráfico de drogas, nos anos 80, com o apogeu das organizações mafiosas 

e grupos criminosos organizados. Quando o tema foi levado à discussão em julho de 1989 

no Paris Summit Meeting of the Heads of State or Government no âmbito do G7, concluiu-

                                                             
63 Acerca da história do sistema bancário suíço e sua relação com a lavagem de dinheiro, leia-se a obra de Jean 
Ziegler, A Suíça lava mais branco (ZIEGLER, 1990). 
64 Ou ainda, em francês, chamado de Groupe d’Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux.  
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se65 pela necessidade urgente de uma ação decisiva, nos âmbitos nacional e internacional, 

para conter a produção, consumo e tráfico de drogas, bem como a lavagem do seu produto 

(ALEXANDER, 2000, p. 20).  

O mandato inicial do GAFI foi previsto para ter como objetivo avaliar os resultados 

da cooperação já realizados, a fim de impedir a utilização do sistema bancário e instituições 

financeiras para fins de lavagem de dinheiro, além de considerar os esforços adicionais de 

prevenção, incluindo a adaptação dos sistemas legal e de regulação, de modo a reforçar a 

assistência judicial multilateral.  (GILMORE, 2011, p. 91)66 

Basicamente se observa que o grupo foi constituído com o objetivo de  impedir a 

utilização do sistema bancário  para a lavagem de dinheiro, de adaptar os sistemas legais e 

regulamentares para prevenção, bem como para melhorar a assistência multilateral entre os 

países. Têm-se, portanto, um tripé baseado na regulação do sistema financeiro, 

harmonização dos sistemas legais e fomento à cooperação. 

Os participantes iniciais foram Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, 

Japão e o Conselho da Europa (Comission of the European Communities), tendo sido 

convidados outros oito países para participar da iniciativa (Austrália, Áustria, Bélgica, 

Espanha, Holanda, Luxemburgo, Suécia e Suíça), sob a presidência da França.  

Reuniram-se mais de centro e trinta autoridades de supervisão bancária, law 

enforcement e agências de regulação no trabalho conjunto que buscou mapear a natureza do 

processo de lavagem de dinheiro e a visão geral dos instrumentos internacionais das ações 

nacionais para evitar o problema, culminando com o estabelecimento de quarenta 

recomendações de ação, publicadas pelo grupo em abril de 1990 (FATF, 1990a). 

O relatório foi aprovado pelos Ministros das Finanças ou outras autoridades 

competentes de todos os países membros que integraram o GAFI em maio de 1990 e,  

no Houston Summit of the Heads of State or Government do G7, em julho do mesmo ano, 

                                                             
65 Conforme afirma Gilmore (2011, p. 91): “urgent need for decisive action, both national and international 
basis” to counter drug production, consumption and trafficking as well as “the launder of its proceeds”.  
66 No original: “... to assess the results of co-operation already undertaken in order to prevent the utilization 
of the banking system and financial institutions for the purpose of money laundering, and to consider additional 
preventive efforts in this field, including the adaptation of the legal and regulatory systems so as to enhance 
multilateral judicial assistance.”. 
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foi aprovada a manutenção do grupo por mais um ano, sob a presidência do França, para 

avaliar e facilitar a implementação das 40 recomendações, e complementá-las quando 

necessário.  

Foi acordado ainda que todos os países membros da OCDE e centros financeiros 

que subscrevessem as recomendações da GAFI  seriam convidados a participar nessa 

próxima fase, que deveria elaborar um relatório antes da próxima reunião do G7. Juntaram-

se ao grupo especialistas da Dinamarca, Finlândia, Grécia, Irlanda, Nova Zelândia, Noruega, 

Portugal, Turquia, Hong Kong e do Gulf Co-operation Council, bem como especialistas 

policiais da Interpol e do Customs Co-operation Council.  

Os participantes elaboraram novo relatório, tendo sido realizadas cinco séries de 

reuniões em Paris, com mais de 160 especialistas de vários ministérios, autoridades policiais 

e agências bancárias de supervisão e regulamentação, que trabalharam juntos durante seis 

meses. O Grupo foi então dividido em três grupos de trabalho, focando suas atividades em 

três temas centrais: a implementação das recomendações relativas a questões jurídicas 

(working-group 1, sob a presidência dos Estados Unidos);  implementação das 

recomendações relativas ao papel dos sistemas financeiros internacionais e cooperação 

(working-group 2, sob a presidência da Bélgica);  e no acompanhamento (working-group 3, 

sob a presidência do Reino Unido).  

Nesse novo mandato, ainda sob a presidência da França, os países membros 

concordaram em manter a existência do GAFI por um período de cinco anos, devendo revisar 

seu progresso após três anos. Foram definidas quatro tarefas para os próximos mandatos:  

avaliação mútua (monitoramento e vigilância) sobre a adoção e implementação das 

recomendações do GAFI por todos os membros; coordenação e supervisão dos esforços para 

incentivar os não-membros a adotar e implementar as recomendações; atuação na elaboração 

de novas recomendações e avaliações de contra-medidas, servindo como um fórum contínuo 

de avaliação da evolução das técnicas de lavagem de dinheiro no âmbito interno e mundial, 

bem como  para a troca de informações sobre técnicas de aplicação para combater a lavagem 

de dinheiro (tipologias); e valorização da cooperação entre as organizações envolvidas com 

o combate à lavagem de dinheiro e entre os diferentes países ou territórios. 



88 
 

 

Os países membros concordaram em continuar o processo de autoavaliação iniciado 

no ano anterior com o objetivo de medir o seu progresso na implementação das 40 

Recomendações e, destacando a grande importância atribuída a este processo, concordaram 

em iniciar um processo de avaliação mútua. Foi acordado que cada membro  seria  avaliado 

em relação à implementação das Quarenta Recomendações  três anos depois de seu 

compromisso em implementá-las. 

O Relatório Anual do GAFI 1990-1991 (FATF, 1991) aponta que essa decisão 

assegurava à comunidade internacional que os principais centros financeiros mundiais 

estavam realmente determinados a adotar e implementar medidas eficazes na prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro. Apesar da falta de harmonização das legislações, a maioria 

dos membros apresentou progressos na implementação das recomendações nos seus 

ordenamentos internos.  

O Grupo passou a discutir questões não incluídas nas recomendações, a partir da 

análise dos fenômenos observados nos países e práticas de investigação das diversas 

tipologias de lavagem de dinheiro verificadas, como por exemplo, na utilização de 

instituições não financeiras e outras profissões para conversão do produto ilícito dos crimes. 

Nessa fase discutiu-se também a estrutura administrativa a ser adotada no GAFI, 

com o estabelecimento de um secretariado, devendo o mesmo funcionar como um grupo ad 

hoc, flexível e informal, a ser revisto após três anos.  

Estabeleceu-se ainda a presidência individual, exercida em caráter rotativo a cada 

ano,  ao término do qual seria elaborado um relatório anual com os principais registros de 

cada mandato. O Secretariado ficou a cargo da OCDE, devendo ser observada a experiência 

nas áreas de interesse, com a função apoior a presidência, bem como em receber, cotejar, 

coordenar e resumir as respostas dos membros nesse período de avaliações.  
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5.1 Origem e estrutura 

 

A estrutura do GAFI contempla um número reduzido de 36 membros67, que 

representam os mais importantes centros financeiros do mundo. Integram-lhe também os 

associate members,  projeções regionais do GAFI que alcançam quase todos os países do 

globo,  funcionando como organismos regionais, sob as diretrizes do GAFI. Essa 

descentralização permitiu um  alcance bem meior do que apenas aos membros, o que visa 

sobretudo a garantir legitimidade às suas decisões. 

Entre os trinta e seis membros atuais, trinta e quatro são países e duas são 

organizações regionais: África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, 

Brasil, Canadá, China, Cingapura, Comissão Europeia, Conselho de Cooperação do Golfo68, 

Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Federação Russa, Finlândia, França, Grécia, Holanda, 

Hong Kong/China, Índia, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Noruega, 

Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, República da Coréia, Suécia, Suíça, Turquia. 

São oito organizações regionais, na condição de membros associados (associated 

members) ou FATF-style Regional Bodies (Schott, 2004): Asia/Pacific Group on Money 

Laundering (APG); Caribbean Financial Action Task Force (CFATF); Council of Europe 

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the 

Financing of Terrorism (MONEYVAL); Eurasian Group (EAG); Eastern and Southern 

Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG); Financial Action Task Force on 

Money Laundering of Latin America (GAFILAT); Inter Governmental Action Group against 

Money Laundering in West Africa (GIABA); e Middle East and North Africa Financial 

Action Task Force (MENAFATF). 

Por fim, integram a estrutura do GAFI os observadores, que são entes internacionais 

cuja atividade se relaciona direta ou indiretamente com a prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro: Banco de Desenvolvimento Africano, Banco de Desenvolvimento Asiático, 

                                                             
67 Decidiu-se pela estrutura restrita, a fim de ser observada a eficiência do organismo: “The FATF membership 
should not be further widened, in order to preserve the efficiency of the Task Force. However, countries who 
were invited to participate in this year, but who did not endorse the recommendations, would still be able to 
join.” (FATF. 1991, p. 19) 
68 Grupo composto por Arábia Saudita, Bahrain, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Oman e Qatar. 
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Comitê da Basiléia de Supervisão Bancária, Secretariado da Commonwealth, Grupo de 

Egmont,  Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento, Banco Central 

Europeu, Eurojust, Europol, Grupo de Supervisores de Centros Financeiros Internacionais, 

Banco Interamericano de Desenvolvimento, Associação Internacional de Supervisores em 

Seguros, Fundo Monetário Internacional, Organização Internacional das Comissões de 

Valores Imobiliários, Interpol, Organização dos Estados Americanos / Comitê 

Interamericano contra o Terrorismo, Organização dos Estados Americanos / Comissão 

Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas, Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico,  Força Tarefa em Lavagem de Dinheiro na África Central, 

Organização das Nações Unidas, Escritório para Drogas e Crime da ONU, Comitê do 

Conselho de Segurança no Combate ao Terrorismo, Comitê 1267 (Comitê para Sanções 

voltadas Al-Qaeda e Talibã), Banco Mundial e Organização Mundial de Aduanas.  

 

5.2 Estrutura normativa: as 40 recomendações 

 

 

O documento conhecido como “40 Recomendações” é a contribuição de maior 

importância do GAFI para o ambiente de combate à lavagem de dinheiro.  

Corrêa (2013, p. 36) pontua que “As 40 Recomendações são o primeiro instrumento 

jurídico internacional dedicado exclusivamente às medidas que devem ser tomadas pelos 

países para a conformação de sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro”. 

Reafirma sua importância,  que vai muito além da perspectiva histórica, uma vez que, de 

maneira muito clara, trazia consigo a filosofia de que apenas o direito penal não seria 

suficiente para extinguir ou mesmo reduzir o problema da lavagem de dinheiro, visualizando 

assim um horizonte muito maior do que o instituído pela Convenção de Viena. 

O documento reconhece então o papel fundamental a ser desenvolvido pelo sistema 

financeiro, de uma maneira sem precedentes, na estratégia de combate a lavagem de 

dinheiro, destacando sua importância na detecção das operações que se destinavam a tal fim. 

Gilmore (2011, p. 96) destaca também que, para além dessa perspectiva, o engajamento do 
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setor financeiro era indispensável para a sua própria sanidade, que poderia ter sua imagem 

abalada a partir da identificação de operações de lavagem de dinheiro realizadas com sua 

intermediação. 

O documento foi apresentado como “a minimal standard in the fight against money 

laundering” (FATFb, 1990, p. 16), indicando assim um conjunto básico de medidas a serem 

adotadas pelos países para que dispusessem de um arcabouço de combate à lavagem de 

dinheiro. 

Acerca da natureza do documento: 

[...]  abrangente, flexível e pragmática das Recomendações deriva diretamente do 
modo como foram elaboradas e revistas, o que garante sua eficácia e atualidade. 
Do processo de elaboração e revisão participam especialistas de diversas áreas e 
diferentes países, com suas próprias tradições jurídicas e características 
institucionais, o que resulta num texto enriquecido por contribuições 
multidisciplinares e multinacionais. Constitui parte fundamental do processo de 
elaboração e revisão a consulta a autoridades legislativas, judiciárias, reguladoras, 
supervisoras e aplicadoras da lei, bem como ao setor privado, objeto de parte das 
medidas e leis. Assim, reguladores e regulados são consultados e oferecem 
sugestões que adicionam elemento essencial de pragmatismo. (CORRÊA, 2013, 
p. 38) 

O documento produzido em 1990 foi objeto de sucessivas revisões para sua 

adequação. A primeira revisão deu-se 1996, tendo sofrido nova alteração em 2001, com a 

alteração para inclusão de recomendações específicas quanto ao financiamento ao 

terrorismo. Outra revisão deu-se novamente em 2003 e, finalmente, nova revisão no ano de 

2012. Esse processo de revisão trata-se de um mecanismo importante, uma vez que termina 

por adequar o texto das recomendações às constantes inovações, sobretudo às possibilidades 

que o próprio organismo identifica para utilização de novas tecnologias para a lavagem de 

dinheiro, como por exemplo, nos casos de utilização de cartões pré-pago, mecanismos 

alternativos de pagamento, etc. 

Essa evolução a partir do estudo das tipologias e das seguidas adaptações 

alcançadas por meio do processo de monitoramento contínuo dos membros garante que o 

instrumento seja o mais consentâneo possível às necessidades contemporâneas. Assegura 

assim, a partir da identificação de novas tipologias em casos concretos, que as 

recomendações sejam adequadas a estes casos e difundidas aos demais países. 
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CORREA (2013, p. 110) destaca como fator de aceitação das recomendações o seu 

caráter técnico, cujas discussões são conduzidas com a participação dos representantes de 

áreas ligadas a supervisão e regulação do mercado, investigação e persecução de delitos 

financeiros. E completa o autor afirmando que o “componente eminentemente técnico ajuda 

a transmitir credibilidade às Recomendações e a produzir a imediata aceitação de 

modificações e ajustes”. 

 

 

5.2.1 As 40 Recomendações de 1990 

 

O texto original das “40 Recomendações69” é bastante simples se comparado às 

ultimas versões revistas.  Apresentou-se dividido em quatro grandes eixos temáticos, com 

algumas subdivisões internas: 

A. RECOMENDAÇÕES GERAIS; 

B. MELHORIA DOS SISTEMAS JURÍDICOS NACIONAIS PARA O 

COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO; 

Definição do crime de lavagem de dinheiro; 

Medidas cautelares e confisco. 

C.  REFORÇO DO PAPEL DO SISTEMA FINANCEIRO; 

Âmbito das recomendações; 

Identificação dos clientes e manutenção do registro de operações; 

Diligência nas instituições financeiras; 

Medidas para lidar com o problema em países que não adotam medidas anti-

lavagem ou as adotam de maneira insuficiente; 

Outras medidas para evitar a lavagem; 

Implementação e papel dos órgãos regulatórios e outras autoridades 

administrativas. 

D. FORTALECIMENTO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. 

                                                             
69 Considerando a importância que o documento possui no âmbito de formação do regime internacional de 
combate à lavagem de dinheiro, optou-se aqui pela ampla transcrição do seu conteúdo, uma vez que é 
fundamental para compreensão do sistema de combate e sua consequente internalização. 
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Cooperação administrativa (troca de informações em geral e troca de 

informações relacionadas a operações suspeitas); 

Cooperação entre autoridades judiciárias; 

 

5.2.1.1 Recomendações gerais 

 

No primeiro eixo temático, que englobava três recomendações, observam-se 

disposições básicas relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro, tidas como 

fundamentais à época, quais sejam: 

Recomendação 170 – Cada país deve, sem demora, tomar medidas para ratificar e 

implementar integralmente a Convenção de Viena; 

Recomendação 271 – As leis que estabelecem o sigilo bancário devem ser 

concebidas de modo a não inibir a implementação das recomendações; 

Recomendação 372 - Um programa efetivo de combate à lavagem de dinheiro deve 

incluir o reforço da cooperação multilateral e assistência jurídica mútua em investigações,  

processos criminais e extradição em casos de lavagem de dinheiro, sempre que possível. 

 

5.2.1.2 Melhoria dos sistemas nacionais 

 

O segundo bloco de recomendações tratava especificamente da melhoria dos 

sistemas jurídicos nacionais.  

                                                             
70 Each country should, without further delay, take steps to fully implement the Vienna Convention, and proceed 
to ratify it. 
71 Financial institution secrecy laws should be conceived so as not to inhibit implementation of the 
recommendations of this group. 
72 An effective money laundering enforcement program should include increased multilateral cooperation and 
mutual legal assistance in money laundering investigations and prosecutions and extradition in money 
laundering cases, where possible. 
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Recomendação 473. Cada país deve tomar as medidas necessárias, inclusive 

legislativas, para criminalizar a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes, 

conforme estabelecido na Convenção de Viena. 

Recomendação 574. Cada país deve considerar a extensão do delito de lavagem de 

dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes para quaisquer outros crimes relacionados; uma 

alternativa é a criminalização da lavagem de dinheiro tendo como crime antecedente todas 

as infracções graves e/ou delitos que geram uma quantidade significativa de recursos. 

Recomendação 675. Conforme previsto na Convenção de Viena76, na criminalização 

da lavagem de dinheiro deve ser prevista a sua aplicação ao menos aqueles que têm 

conhecimento da atividade de lavagem de dinheiro, que pode ser inferido a partir de 

circunstâncias fáticas objetivas.  

Recomendação 777. Sempre que possível, deve ser prevista a responsabilidade penal 

da pessoa jurídica e não apenas de seus funcionários. 

 

5.2.1.3 Reforço do papel do sistema financeiro 

 

A terceira parte do documento se ocupa de enfatizar o papel do sistema financeiro 

no combate a lavagem de dinheiro, tratando das recomendações a serem cumpridas por esse 

                                                             
73 Each country should take such measures as may be necessary, including legislative ones, to enable it to 
criminalize drug money laundering as set forth in the Vienna Convention. 
74 Each country should consider extending the offense of drug money laundering to any other crimes for which 
there is a link to narcotics; an alternative approach is to criminalize money laundering based on all serious 
offenses, and/or on all offenses that generate a significant amount of proceeds, or on certain serious offenses. 
75 As provided in the Vienna Convention, the offense of money laundering should apply at least to knowing 
money laundering activity, including the concept that knowledge may be inferred from objective factual 
circumstances. 
76 Conforme texto da Convenção de Viena (Artigo 3.1): “b) i) a conversão ou a transferência de bens, com 
conhecimento de que tais bens são procedentes de algum ou alguns dos delitos estabelecidos no inciso a) deste 
parágrafo, ou da prática do delito ou delitos em questão, com o objetivo de ocultar ou encobrir a origem ilícita 
dos bens, ou de ajudar a qualquer pessoa que participe na prática do delito ou delitos em questão, para fugir 
das consequências jurídicas de seus atos; 
ii) a ocultação ou o encobrimento, da natureza, origem, localização, destino, movimentação ou propriedade 
verdadeira dos bens, sabendo que procedem de algum ou alguns dos delitos mencionados no inciso a) deste 
parágrafo ou de participação no delito ou delitos em questão;” 
77 Where possible, corporations themselves - not only their employees - should be subject to criminal liability. 
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importante setor. As três primeiras recomendações (9, 10 e 11) são explicativas, visando a 

uma melhor interpretação ao texto das recomendações seguintes: 

Recomendação 978. As recomendações 12-29 deste devem ser aplicadas não só para 

os bancos, mas também para as instituições financeiras não-bancárias.  

Recomendação 1079. As autoridades competentes nacionais devem adotar medidas 

para garantir que essas recomendações sejam implementadas da maneira mais ampla 

possível.  

Recomendação 1180. Um grupo de trabalho deve analisar a possibilidade de 

estabelecer uma lista mínima comum de instituições financeiras não-bancárias e outras 

profissões que atuam no mercado financeiro, a fim de que sejam submetidos a estas 

recomendações. 

Após as recomendações meramente interpretativas relacionadas ao sistema 

financeiro, as recomendações 12, 13 e 14 tratam da identificação dos clientes e manutenção 

dos registros: 

Recomendação 1281. As instituições financeiras não devem manter contas anônimas 

ou contas abertas em nomes manifestamente fictícios: devem ser necessárias (por lei, 

regulamentos, acordos entre as autoridades de supervisão e as instituições financeiras ou por 

acordos de auto-regulação) para identificar, a partir de um documento oficial ou outra 

identificação confiável, a identidade de seus clientes, seja em relação ocasional ou habitual,  

quando do estabelecimento de relações de negócio ou realização de transações (em 

                                                             
78 Recommendations 12 to 29 of this paper should apply not only to banks, but also to non-bank financial 
institutions. 
79 The appropriate national authorities should take steps to ensure that these Recommendations are 
implemented on as broad a front as is practically possible. 
80 A working group should further examine the possibility of establishing a common minimal list of non-bank 
financial institutions and other professions dealing with cash subject to these Recommendations. 
81 Financial institutions should not keep anonymous accounts or accounts in obviously fictitious names: they 
should be required (by law, by regulations, by agreements between supervisory authorities and financial 
institutions or by self-regulatory agreements among financial institutions) to identify, on the basis of an official 
or other reliable identifying document, and record the identity of their clients, either occasional or usual, when 
establishing business relations or conducting transactions (in particular opening of accounts or passbooks, 
entering into fiduciary transactions, renting of safe deposit boxes, performing large cash transactions). 
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particular, abertura de contas, operações fiduciárias, aluguel de cofres, ou grandes operações 

em espécie). 

Recomendação 1382. As instituições financeiras devem adotar medidas adequadas 

para obter informações sobre a verdadeira identidade das pessoas em cujo nome uma conta 

é aberta ou uma transação realizada quando houver dúvidas quanto ao fato destes clientes ou 

não clientes estarem agindo em seu próprio nome, em particular, no caso das pessoas 

jurídicas (ou seja, instituições, corporações, fundações, fundos fiduciários, etc,  notadamente 

as que não possuem qualquer atividade comercial ou de industrial).  

Recomendação 1483. As instituições financeiras devem manter, durante ao menos 

cinco anos, todos os registros das transações, nacionais ou internacionais, para que possa 

responder rapidamente aos pedidos de informação das autoridades competentes. Os registros 

devem ser suficientes para permitir a reconstrução de transações individuais (inclusive os 

valores e respectivas moedas, se for o caso), a fim de fornecer, se necessário, prova em 

processos criminais.  

As instituições financeiras devem manter registos sobre a identificação do cliente 

(por exemplo, cópias ou registros de documentos oficiais de identificação como passaportes, 

e identidade, carteira de habilitação ou documentos similares), arquivos de contas e 

correspondência comercial durante pelo menos cinco anos após o encerramento da conta.  

Estes documentos devem estar disponíveis para as autoridades nacionais 

competentes no curso de processos judiciais e investigações criminais pertinentes. 

                                                             
82 Financial institutions should take reasonable measures to obtain information about the true identity of the 
persons on whose behalf an account is opened or a transaction conducted if there are any doubts as to whether 
these clients or customers are not acting on their own behalf, in particular, in the case of domiciliary companies 
(i.e. institutions, corporations, foundations, trusts, etc. that do not conduct any commercial or manufacturing 
business or any other form of commercial operation in the country where their registered office is located). 
83 Financial institutions should maintain, for at least five years, all necessary records on transactions, both 
domestic or international, to enable them to comply swiftly with information requests from the competent 
authorities. Such records must be sufficient to permit reconstruction of individual transactions (including the 
amounts and types of currency involved if any) so as to provide, if necessary, evidence for prosecution of 
criminal behavior. 
Financial institutions should keep records on customer identification (e.g. copies or records of official 
identification documents like passports, identity cards, driving licenses or similar documents), account files 
and business correspondence for at least five years after the account is closed. 
These documents should be available to domestic competent authorities in the context of relevant criminal 
prosecutions and investigations. 



97 
 

 

Outro bloco na mesma temática, por sua vez, composto pelas recomendações 15 a 

20, trata do aumento da diligência das instituições financeiras: 

Recomendação 1584. As instituições financeiras devem dar atenção especial as 

transações incomuns e complexas, bem como às operações que fogem ao padrão, aparetando 

não ter propósito econômico ou lícito. O propósito de tais operações devem, na medida do 

possível, ser examinados e as conclusões estabelecidas registradas e disponibilizadas  a 

auxiliar supervisores, auditores e autoridades públicas.  

Recomendação 1685. Caso as instituições financeiras suspeitarem que os fundos 

provenham de uma atividade criminosa, eles devem ser autorizados ou obrigados a 

comunicar imediatamente as suas suspeitas às autoridades competentes. Assim, deve haver 

disposições legais para proteger as instituições financeiras e seus empregados de 

responsabilidade civil ou criminal por violação de qualquer restrição à divulgação de 

informações imposta por contrato ou por qualquer disposição legislativa, regulamentar ou 

administrativa, se informar, de boa fé, suspeita de atividade criminosa às autoridades 

competentes, mesmo que eles não sabiam exatamente o que a atividade criminosa subjacente 

era, e independentemente do fato da atividade ilegal ter efetivamente ocorrido. 

Recomendação 1786. As instituições financeiras, seus diretores e empregados, não 

devem, ou, se for o caso, devem ser proibidos de advertir os seus clientes quando as 

informações relativas a eles estão sendo relatadas às autoridades competentes.  

                                                             
84 Financial institutions should pay special attention to all complex, unusual large transactions, and all unusual 
patterns of transactions, which have no apparent economic or visible lawful purpose. The background and 
purpose of such transactions should, as far as possible, be examined, the findings established in writing, and 
be available to help supervisors, auditors and law enforcement agencies. 
85 If financial institutions suspect that funds stem from a criminal activity, they should be permitted or required 
to report promptly their suspicions to the competent authorities. Accordingly, there should be legal provisions 
to protect financial institutions and their employees from criminal or civil liability for breach of any restriction 
on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, 
if they report in good faith, in disclosing suspected criminal activity to the competent authorities, even if they 
did not know precisely what the underlying criminal activity was, and regardless of whether illegal activity 
actually occurred. 
86 Financial institutions, their directors and employees, should not, or, where appropriate, should not be 
allowed to, warn their customers when information relating to them is being reported to the competent 
authorities. 
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Recomendação 1887. No caso de um sistema de notificação obrigatória, ou, no caso 

de um sistema de notificação voluntária, quando aplicável, as instituições financeiras que 

relatam as operações suspeitas devem cumprir as instruções das autoridades competentes.  

Recomendação 1988. Quando uma instituição financeira suspeita acerca das 

operações de um cliente, não existindo obrigação de relatar essas suspeitas, deve negar-se a 

manter relações com o mesmo e encerras suas contas. 

Recomendação 2089. As instituições financeiras devem desenvolver programas de 

combate à lavagem de dinheiro. Estes programas devem incluir, no mínimo: 

(a) o desenvolvimento de políticas internas, procedimentos e controles, incluindo a 

designação de funcionários gestores e procedimentos adequados para garantir padrões 

quanto a contratação de funcionários;  

(b) um programa de treinamento de funcionários em curso;  

(c) uma função de auditoria para testes no sistema. 

No mesmo eixo, duas recomendações de extrema importância tratam das medidas 

a serem adotadas em relação aos países que não dispõe de um sistema de combate à lavagem 

de dinheiro ou possuem um sistema deficiente: 

Recomendação 2190. As instituições financeiras devem dar especial atenção às 

relações de negócios e transações com pessoas, incluindo empresas e instituições financeiras, 

                                                             
87  In the case of a mandatory reporting system, or in the case of a voluntary reporting system where 
appropriate, financial institutions reporting their suspicions should comply with instructions from the 
competent authorities. 
88 When a financial institution develops suspicions about the operations of a customer, and when no obligation 
of reporting these suspicious exists, makes no report to the competent authorities, it should deny assistance to 
this customer, sever relations with him and close his accounts. 
89 Financial institutions should develop programs against money laundering. These programs should include, 
as a minimum : 
(a) the development of internal policies, procedures and controls, including the designation of compliance 
officers at management level, and adequate screening procedures to ensure high standards when hiring 
employees; 
(b) an ongoing employee training programme; 
(c) an audit function to test the system. 
90 Financial institutions should give special attention to business relations and transactions with persons, 
including companies and financial institutions, from countries which do not or insufficiently apply these 
Recommendations. Whenever these transactions have no apparent economic or visible lawful purpose, their 
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a partir de países que não aplicam ou  aplicam as Recomendações de maneira insuficiente. 

Sempre que estas operações não apresentem causa econômica ou lícita aparente, sua origem 

e finalidade devem, na medida do possível, ser examinadas, as conclusões registradas por 

escrito e estar disponíveis para subsidiar supervisores, auditores e autoridades públicas.  

Recomendação 2291. As instituições financeiras devem assegurar que os princípios 

mencionados acima também são aplicados às filiais e controladoras localizadas no exterior, 

especialmente em países que não aplicam ou aplicam as Recomendações de modo 

insuficientemente, na medida em que as leis e regulamentos locais o permitam. Quando as 

leis e regulamentos locais não o permitam, as autoridades competentes do país da matriz 

devem ser informadas pelas instituições financeiras que não podem aplicar estas 

recomendações. 

Com o subtítulo de “outras medidas para combater a lavagem de dinheiro”, o 

documento enumera mais três recomendações no eixo destinado às instituições financeiras: 

Recomendação 2392. A viabilidade de medidas para detectar ou monitorar o trânsito 

de dinheiro em regiões fronteiriças deve ser estudada, sujeito a salvaguardas rigorosas para 

garantir o uso adequado da informação e sem restringir, por qualquer forma, a liberdade de 

movimentos de capitais.  

Recomendação 2493. Os países deveriam considerar a viabilidade e a utilidade de 

um sistema onde os bancos e outras instituições financeiras e intermediários declarassem 

todas as operações em moeda nacional e internacional acima de um determinado montante, 

a uma agência central nacional, com uma base de dados informatizada, à disposição das 

                                                             
background and purpose should, as far as possible, be examined, the findings established in writing, and be 
available to help supervisors, auditors and law enforcement agencies. 
91  Financial institutions should ensure that the principles mentioned above are also applied to branches and 
majority owned subsidiaries located abroad, especially in countries which do not or insufficiently apply these 
Recommendations, to the extent that local applicable laws and regulations permit. When local applicable laws 
and regulations prohibit this implementation, competent authorities in the country of the mother institution 
should be informed by the financial institutions that they cannot apply these Recommendations. 
92 The feasibility of measures to detect or monitor cash at the border should be studied, subject to strict 
safeguards to ensure proper use of information and without impeding in any way the freedom of capital 
movements. 
93 Countries should consider the feasibility and utility of a system where banks and other financial institutions 
and intermediaries would report all domestic and international currency transactions above a fixed amount, 
to a national central agency with a computerised data base, available to competent authorities for use in money 
laundering cases, subject to strict safeguards to ensure proper use of the information. 
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autoridades competentes, para uso em casos de lavagem de dinheiro, sujeito a salvaguardas 

rigorosas para garantir o uso adequado das informações. 

Recomendação 2594. Os países devem incentivar o desenvolvimento de técnicas 

modernas e seguras de gestão de  valores, incluindo aumento do uso de cheques, cartões de 

pagamento, depósito direto de salários, gravação escritural de valores mobiliários, como 

forma de incentivar a substituição das movimentações em espécie. 

O último bloco relacionado às instituições financeiras trata da implementação das 

recomendações, do papel dos reguladores e outras autoridades administrativas: 

Recomendação 2695. As autoridades competentes responsáveis pela supervisão 

bancária ou outras instituições financeiras, ou outras autoridades competentes, devem 

assegurar que as instituições supervisionadas possam ter programas adequados para se 

proteger contra a lavagem de dinheiro. Essas autoridades devem cooperar e transmitir 

experiências, espontaneamente ou a pedido, com outras autoridades judiciárias ou policiais 

nacionais, em investigações e processos criminais de lavagem de dinheiro. 

Recomendação 2796. Autoridades competentes devem ser designadas para 

assegurar a execução eficaz de todas estas recomendações, por meio de supervisão 

administrativa e regulação, em outras profissões que lidam com dinheiro, tal como definido 

por cada país.  

Recomendação 2897. As autoridades competentes devem estabelecer orientações 

que irão auxiliar as instituições financeiras na identificação de padrões suspeitos de 

comportamento de seus clientes. Entende-se que tais orientações devem ser desenvolvidas 

                                                             
94 Countries should further encourage in general the development of modern and secure techniques of money 
management, including increased use of checks, payment cards, direct deposit of salary checks, and book entry 
recording of securities, as a means to encourage the replacement of cash transfers. 
95 The competent authorities supervising banks or other financial institutions or intermediaries, or other 
competent authorities, should ensure that the supervised institutions have adequate programs to guard against 
money laundering. These authorities should cooperate and lend expertise spontaneously or on request with 
other domestic judicial or law enforcement authorities in money laundering investigations and prosecutions. 
96 Competent authorities should be designated to ensure an effective implementation of all these 
Recommendations, through administrative supervision and regulation, in other professions dealing with cash 
as defined by each country. 
97 The competent authorities should establish guidelines which will assist financial institutions in detecting 
suspicious patterns of behavior by their customers. It is understood that such guidelines must develop over 
time, and will never be exhaustive. It is further understood that such guidelines will primarily serve as an 
educational tool for financial institutions’ personnel. 
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ao longo do tempo, e nunca será exaustiva. Considera-se ainda que tais orientações servirão 

principalmente como uma ferramenta educacional para quadro de funcionários das 

instituições financeiras. 

Recomendação 2998. As autoridades competentes na regulação ou supervisão das 

instituições financeiras devem tomar as medidas legislativas ou regulamentares necessárias 

para que se protejam contra o controle ou aquisição de uma participação significativa em 

instituições financeiras por criminosos ou os seus cúmplices. 

 

 

5.2.1.4 Fortalecimento da cooperação internacional 

 

O quarto e último eixo temático do documento trata do fortalecimento da 

cooperação internacional, sob duas perspectivas: a primeira, administrativa (recomendações 

30 a 32); e a segunda, jurídica (recomendações 33 a 40): 

Recomendação 3099. Administrações nacionais devem considerar o registro, ao 

menos no total, dos fluxos internacionais de dinheiro em qualquer moeda, de modo que as 

estimativas podem ser feitas de fluxos de caixa e reflui de várias fontes no exterior, quando 

esta é combinada com informações do banco central. Essas informações devem ser 

disponibilizadas ao FMI e ao BIS para facilitar estudos internacionais.  

Recomendação 31100. Autoridades competentes internacionais, como por exemplo 

Interpol e o Conselho de Cooperação Aduaneira, devem ser responsáveis pela coleta e 

                                                             
98 The competent authorities regulating or supervising financial institutions should take the necessary legal or 
regulatory measures to guard against control or acquisition of a significant participation in financial 
institutions by criminals or their confederates. 
99 National administrations should consider recording, at least in the aggregate, international flows of cash in 
whatever currency, so that estimates can be made of cash flows and reflows from various sources abroad, 
when this is combined with central bank information. Such information should be made available to the IMF 
and BIS to facilitate international studies. 
100 International competent authorities, perhaps Interpol and the Customs Cooperation Council, should be 
given responsibility for gathering and disseminating information to competent authorities about the latest 
developments in money laundering and money laundering techniques. 
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disseminação de informações às autoridades competentes sobre os mais recentes 

desenvolvimentos em técnicas de lavagem de dinheiro.  

Os bancos centrais e reguladores bancários devem fazer o mesmo em suas redes. 

As autoridades nacionais em várias esferas, em consulta com as associações comerciais, 

poderiam, então, disseminar os resultados para as instituições financeiras em cada país. 

Recomendação 32101. Cada país deve desenvolver esforços para melhorar a 

transmissão internacional de informações, espontânea ou a pedido, relativas a operações 

suspeitas, pessoas e empresas envolvidas nessas operações entre autoridades competentes. 

Deverão ser estabelecidas garantias estritas para assegurar que esta troca de informações é 

consistente com as disposições nacionais e internacionais sobre privacidade e proteção de 

dados. 

As recomendações que tratam da cooperação jurídica, por sua vez, são dividas em 

dois grupos: o primeiro, relacionado ao confisco, assistência e extradição (recomendações 

33 a 35); e o segundo, por sua vez, relacionado à melhoria da assistência mútua nos casos de 

lavagem de dinheiro (recomendações 35 a 40): 

Recomendação 33102. Os países, apoiados em acordos bilaterais ou multilaterais, 

devem tentar garantir que os diferentes padrões de definição das infrações penais em nivel 

nacional – como por exemplo sobre o elemento intencional da infração - não afetem a 

capacidade ou a vontade dos países para fornecer assistência jurídica mútua. 

Recomendação 34103. A cooperação internacional deve ser estimulada por uma rede 

de acordos e convenções, com bases jurídicas compartilhadas com o objetivo de 

                                                             
Central banks and bank regulators could do the same on their network. National authorities in various spheres, 
in consultation with trade associations, could then disseminate this to financial institutions in individual 
countries. 
101 Each country should make efforts to improve a spontaneous or "upon request" international information 
exchange relating to suspicious transactions, persons and corporations involved in those transactions between 
competent authorities. Strict safeguards should be established to ensure that this exchange of information is 
consistent with national and international provisions on privacy and data protection. 
102 Countries should try to ensure, on a bilateral or multilateral basis, that different knowledge standards in 
national definitions - i.e. different standards concerning the intentional element of the infraction - do not affect 
the ability or willingness of countries to provide each other with mutual legal assistance. 
103 International cooperation should be supported by a network of bilateral and multilateral agreements and 
arrangements based on generally shared legal concepts with the aim of providing practical measures to affect 
the widest possible range of mutual assistance. 
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proporcionar a adoção de medidas práticas que garantam o maior número possível de 

acordos de  assistência mútua bilaterais e multilaterais.  

Recomendação 35104. Os países devem incentivar as convenções internacionais, tais 

como o projeto de Convenção do Conselho da Europa relativa à perda de produtos de crime. 

Recomendação 36105. A cooperação entre autoridades competentes de diversos 

países em investigações deve ser encorajada. 

Recomendação 37106. Os procedimentos de assistência mútua em matéria penal 

devem contemplar o uso de medidas obrigatórias, incluindo a produção de registros de 

instituições financeiras e outras pessoas, a busca de pessoas e locais, apreensão e obtenção 

de provas para uso em investigações e processos de lavagem de dinheiro e em ações 

relacionadas em jurisdições estrangeiras.  

Recomendação 38107. Deve existir autoridade nacional para adoção de medidas 

rápidas, em resposta a pedidos de outros países para identificar, congelar, apreender e 

confiscar produtos ou outros bens de valor equivalente a esses produtos, relacionados à 

lavagem de dinheiro ou crimes subjacentes à atividade de lavagem. Também devem existir 

mecanismos de coordenação nos processos de apreensão e confisco, que podem incluir a 

partilha de bens confiscados. 

Recomendação 39108. Para evitar conflitos de competência, deve-se considerar a 

concepção e aplicação de mecanismos para determinar o melhor local para a acusação dos 

réus, no interesse da justiça, em casos que são objeto de procedimento penal em mais de um 

                                                             
104 Countries should encourage international conventions such as the draft Convention of the Council of 
Europe on Confiscation of the Proceeds from Offenses. 
105 Co-operative investigations among appropriate competent authorities of countries should be encouraged. 
106 There should be procedures for mutual assistance in criminal matters regarding the use of compulsory 
measures including the production of records by financial institutions and other persons, the search of persons 
and premises, seizure and obtaining of evidence for use in money laundering investigations and prosecutions 
and in related actions in foreign jurisdictions. 
107 There should be authority to take expeditious action in response to requests by foreign countries to identify, 
freeze, seize and confiscate proceeds or other property of corresponding value to such proceeds, based on 
money laundering or the crimes underlying the laundering activity. There should also be arrangements for 
coordinating seizure and confiscation proceedings which may include the sharing of confiscated assets. 
108 To avoid conflicts of jurisdiction, consideration should be given to devising and applying mechanisms for 
determining the best venue for prosecution of defendants in the interests of justice in cases that are subject to 
prosecution in more than one country. Similarly, there should be arrangements for coordinating seizure and 
confiscation proceedings which may include the sharing of confiscated assets. 
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país. Da mesma forma, devem existir mecanismos de coordenação apreensão e confisco 

processos que podem incluir a partilha de bens confiscados. 

Recomendação 40109. Os países devem dispor de procedimentos para extraditar, 

sempre que possível, os indivíduos acusados de um delito de lavagem de dinheiro ou crimes 

correlatos. No que diz respeito ao seu sistema jurídico nacional, cada país deve reconhecer 

a lavagem de dinheiro como um delito passível de extradição. Os países podem considerar a 

simplificação de extradição através da transmissão direta de pedidos de extradição entre os 

ministérios competentes, extradição das pessoas baseada unicamente em mandados de 

prisões ou julgamentos, extradição de nacionais, e/ou a introdução de um simplificado de 

extradição de pessoas que consentem em renunciar ao processo formal de extradição. 

Assim, observa-se que as “recomendações” contemplam uma vasta gama de ações 

a serem implementadas pelos Estados para o seu atendimento. O primeiro texto trata-se de 

uma versão bastante enxuta que, no decorrer dos processos de revisão, foi recebendo 

acréscimos tanto no texto quando na apresentação de notas interpretativas, de modo que a 

primeira versão das Quarenta Recomendações encontra-se consubstanciada em documento 

oficial de sete páginas. A última versão, por sua vez, datada de 2012, apresenta um texto de 

cento e trinta páginas. 

 

 

5.2.2 A revisão de 1996 

 

Uma segunda versão das Quarenta Recomendações foi publicada em 1996. O 

processo deu-se em consolidação ao organismo, que teve seu mandato renovado em 1994, 

conforme já exposto no início do presente capítulo. 

                                                             
109 Countries should have procedures in place to extradite, where possible, individuals charged with a money 
laundering offense or related offenses. With respect to its national legal system, each country should recognize 
money laundering as an extraditable offense. Subject to their legal frameworks, countries may consider 
simplifying extradition by allowing direct transmission of extradition requests between appropriate ministries, 
extraditing persons based only on warrants of arrests or judgments, extraditing their nationals, and/or 
introducing a simplified extradition of consenting persons who waive formal extradition proceedings. 
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Assim, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações mútuas dos membros, a 

experiência adquirida ensejou o processo de revisão das Recomendações. Corrêa (2013, p. 

114) destaca três fatores que ensejaram a revisão: a experiência da atividade, o estudo de 

tipologias e elaboração de notas interpretativas. De fato, esse o procedimento de avaliação 

da implementação das recomendações forneceu ao Grupo o background necessário para 

identificar as possíveis falhas e dificuldades mais comuns no processo de internalização e 

implementação, bem como, no decorrer dos estudos de tipologia, possibilitou a identificação 

de temas e processos não contemplados na versão originária das recomendações. O próprio 

organismo trata da questão do preâmbulo do documento, ao enfatizar que “as quarenta 

Recomendações foram revisadas para considerar a experiência adquirida nos últimos seis 

anos e refletir as mudanças ocorridas no problema da lavagem de dinheiro. (FATF, 1996, p. 

2)110 

Gilmore (2011, p. 102-103) aponta que o início do processo deu-se a partir de 

questionário que foi circularizado entre os membros buscando identificar as sugestões de 

alteração, tendo resultado na conclusão da necessidade de adoção de revisões com cautela, 

a fim de evitar uma retração nas ações de expansão geográfica no programa de ação do 

GAFI. Foi apontado pelo então presidente os principais objetivos do processo: extensão do 

crime antecedente além do tráfico de drogas; expansão das recomendações para setores não-

financeiros; identificação dos clientes; comunicação obrigatória de operações suspeitas; 

monitoramento do transporte de moeda transfronteiriço; bloqueio e confisco; empresas de 

fachada e controle de valores. 

Não se observam profundas mudanças nas linhas gerais (Gilmore, 2011, p. 103), 

tendo inclusive sido mantida a estrutura do texto já exposta no título anterior, com sua 

divisão em quatro grandes eixos temáticos. Foram consolidadas e acrescidas ao texto as 

notas interpretativas às Recomendações 4, 8, 9, 11, 14, 15 a 18, 22, 26, 29, 33, 36 e 38. 

Abandonou-se o apego, ainda sob a influência da Convenção de Viena, da lavagem 

de dinheiro oriundo do tráfico de drogas como único crime antecedente, buscando alcançar 

os crimes graves. Enquanto a recomendação 5 do texto de 1990 tratava a criminalização de 

                                                             
110 No original: “the forty Recommendations were revised to take into account the experience gained over the 
last six years and to reflect the changes which have occurred in the money laundering problem.” 



106 
 

 

outras condutas como antecedentes à lavagem como uma alternativa111, o texto de 1996 era 

enfático ao estabelecer que os países deveriam estender a criminalização da lavagem de 

dinheiro para além do crime antecedente de tráfico de drogas.112  

As recomendações foram objeto também de acréscimo, a partir de notas 

interpretativas, visando a clarificar seu alcance. Da mesma forma, também foram objeto de 

complementações auto explicativas, como por exemplo no novo texto da Recomendação 

9113, que buscou definir o alcance do termo Financial activities. 

A Recomendação 10, que por sua vez reproduz o texto da antiga Recomendação 

12, ao tratar da identificação dos clientes, também foi ampliada de maneira explicativa ao 

estabelecer critérios para a completa definição do alcance da identificação dos clientes.114  

Quanto à identificação dos clientes e manutenção dos registros de operações, uma 

nova recomendação foi inserida, sob número 13115, tratando da necessária atenção que os 

países devem dar à utilização de novas tecnologias para a lavagem de dinheiro. 

Introduziu-se também a Recomendação 25116, que trata das empresas de fachada 

(shell corporations) e seu risco à lavagem de dinheiro. 

                                                             
111 (“an alternative approach is to criminalize Money laundering based on all serious offenses, and/or on all 
offenses that generate a significant amount of proceeds, or on certain serious offenses.”) 
112 “Each country should extend the offence of drug money laundering to one based on serious offences. Each 
country would determine which serious crimes would be designated as money laundering predicate offences.”) 
(grifo nosso). 
113  The appropriate national authorities should consider applying Recommendations 10 to 21 and 23 to the 
conduct of financial activities as a commercial undertaking by businesses or professions which are not 
financial institutions, where such conduct is allowed or not prohibited. Financial activities include, but are not 
limited to, those listed in the attached annex. It is left to each country to decide whether special situations 
should be defined where the application of anti-money laundering measures is not necessary, for example, 
when a financial activity is carried out on an occasional or limited basis. 
114 In order to fulfil identification requirements concerning legal entities, financial institutions should, when 
necessary, take measures: 
(i) to verify the legal existence and structure of the customer by obtaining either from a public register or from 
the customer or both, proof of incorporation, including information concerning the customer’s name, legal 
form, address, directors and provisions regulating the power to bind the entity. 
(ii) to verify that any person purporting to act on behalf of the customer is so authorised and identify that 
person. 
115 Countries should pay special attention to money laundering threats inherent in new or developing 
technologies that might favour anonymity, and take measures, if needed, to prevent their use in money 
laundering schemes. 
116 Countries should take notice of the potential for abuse of shell corporations by money launderers and 
should consider whether additional measures are required to prevent unlawful use of such entities. 
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A Recomendação 35117, por sua vez, trata de encorajar os países a ratificar 

instrumentos internacionais sobre lavagem de dinheiro, como por exemplo a Convenção de 

Estrasburgo (1990), que, quando da redação original das recomendações, estava em projeto. 

 

5.2.3 O financiamento do terrorismo e as Recomendações Especiais de 2001 

 

 

Com os ataques terroristas ocorridos em 2001 nos Estados Unidos, o tema do 

terrorismo ganhou destaque na agenda internacional, canalizando os esforços de diversas 

organizações internacionais e organismos. Nesse cenário, o GAFI reuniu-se 

extraordinariamente, tendo aprovado as oito recomendações especiais sobre o financiamento 

ao terrorismo.118   

As recomendações especiais relacionadas ao financiamento do terrorismo seguiram 

apartadas ao texto conhecido como “quarenta recomendações” até a revisão de 2012, quando 

foram incorporadas ao texto do documento, formando a versão atual das recomendações do 

GAFI. 

Imediatamente após os ataques de 11 de setembro de 2001, em 6 de outubro de 

2001 os Ministros da Economia do G7 convidaram o GAFI para que estabelecesse 

recomendações especiais sobre o financiamento ao terrorismo. O resultado deu-se na reunião 

plenária do GAFI realizada em Washington, nos dias 29 e 30 de outubro de 2011, quando 

foram fixadas oito recomendações. 

Gilmore (2011, p. 122) aponta que a prevenção à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento ao terrorismo apresentam como característica em comum a necessidade de 

uma infraestrutura financeira. As organizações terroristas necessitam desenvolver fontes de 

financiamento, um meio de lavagem dsses fundos e, em seguida, uma maneira de assegurar 

                                                             
117 Countries should be encouraged to ratify and implement relevant international conventions on money 
laundering such as the 1990 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation 
of the Proceeds from Crime. 
118 Em 2004 foi inserida uma nona recomendação, relacionada ao financiamento ao terrorismo. 
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que os fundos possam ser usados para suas atividades. Há a necessidade de ocultar ou 

dissimular as ligações para tais fontes, ou seja, dificultar o rastreamento do caminho seguido 

pelo fluxo financeiro, o que leva a organização terrorista geralmente a recorrer aos mesmos 

métodos dos grupos criminosos tradicionais. 

Por outro lado, considerando a inversão da lógica em relação à lavagem de dinheiro, 

Corrêa (2013, p. 81) destaca que havia certa resistência inicial dos especialistas do GAFI 

quanto a possibilidade de adaptar-se o regime de combate e prevenção à lavagem de dinheiro 

ao financiamento do terrorismo. Tal lógica demandaria a análise, tanto de autoridades quanto 

das instituições financeiras, não apenas sobre a possível origem ilícita dos fundos, mas 

também o seu destino, assegurando-se de que não serão utilizados para fins ilícitos. 

A Recomendação I119 120 tratava da retificação e implementação dos instrumentos 

da121 ONU, impondo a necessidade de imediata ratificação e implementação da Convenção 

das Nações Unidas para a supressão do financiamento ao terrorismo de 1999 (já tratada no 

anteriormente), bem como das resoluções da ONU relacionadas ao tema, particularmente a 

Resolução n° 1373122 do Conselho de Segurança da ONU - S/RES/1373(2001)123. 

A Resolução 1373, em resumo, trata da obrigação dos Estados Membros em 

implementar todas as Convenções da ONU relacionadas ao terrorismo, notadamente a 

Convenção para supressão do financiamento ao terrorismo. A Resolução impõe a obrigação 

                                                             
119 1. Decides that all States shall: (...) Criminalize the wilful provision or collection, by any means, directly 
or indirectly, of funds by their nationals or in their territories with the intention that the funds should be used, 
or in the knowledge that they are to be used, in order to carry out terrorist acts. (S/RES/1373(2001). 
120 Optou-se aqui pela numeração em algarismos romanos  por ser a forma apresentada no documento oficial 
do GAFI. 
121 Each country should take immediate steps to ratify and to implement fully the 1999 United Nations 
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. 
Countries should also immediately implement the United Nations resolutions relating to the prevention and 
suppression of the financing of terrorist acts, particularly United Nations Security Council Resolution 1373. 
122 “A Resolução 1373, baseada no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas e, portanto, mandatória, constitui-
se em marco do enfrentamento do terrorismo pela organização, ao declarar que atos terroristas são “ameaças a 
paz e segurança internacionais”. A partir de então, o tema do terrorismo, em seus diferentes aspectos, passa a 
ser monitorado, diretamente, pelo Conselho de Segurança. Pela primeira vez, o CSNU utiliza-se do Capítulo 
VII para fundamentar  ações que não são específicas e referentes a determinado país. Assim, o tema geral de 
enfrentamento do terrorismo internacional passa a ser tratado tanto pelo Conselho de Segurança quanto pela 
Assembleia Geral. Na prática, o Conselho de Segurança passa a ter preeminência no tratamento da questão.” 
(CORREA, 2013, p. 73-74). 
123 Texto integral disponível em < http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf?OpenElement>. Acesso em 17.08.2014. 
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aos Estados Membros de criminalizar o financiamento ao terrorismo, impedir e suprimir o 

financiamento de atos terroristas e congelar fundos terroristas. 

A Recomendação II124, por sua vez, dispõe sobre a criminalização do 

financiamento do terrorismo como crime antecedente à lavagem de dinheiro, impondo a 

obrigação aos Estados Membros de que os atos de financiamento ao terrorismo sejam 

antecedentes ao crime de lavagem de dinheiro. 

O congelamento e o confisco dos fundos terroristas é tratado na Recomendação 

III125, que estabelece a necessidade de implementar medidas para o rápido congelamento 

dos fundos terroristas, de acordo com as Resoluções da ONU relacionadas à prevenção e 

supressão do financiamento ao terrorismo. 

Estabelece também a necessidade da adoção de meios que permitam às autoridades 

competentes determinar o bloqueio e confisco dos bens utilizados pelas organizações 

terroristas. 

Por meio da Recomendação IV126 impõe-se a obrigação às instituições financeiras 

e outras assim submetidas às obrigações administrativas na prevenção à lavagem de dinheiro, 

de reportar transações suspeitas cujos fundos estejam ligados ou relacionados ao uso por 

organizações terroristas.  

A cooperação internacional é tratada da Recomendação V127, estabelecendo a sua 

necessidade, seja com base em tratado, acordo ou qualquer outro mecanismo, para troca de 

                                                             
124 Each country should criminalise the financing of terrorism, terrorist acts and terrorist organisations. 
Countries should ensure that such offences are designated as money laundering predicate offences. 
125 Each country should implement measures to freeze without delay funds or other assets of terrorists, those 
who finance terrorism and terrorist organisations in accordance with the United Nations resolutions relating 
to the prevention and suppression of the financing of terrorist acts. 
Each country should also adopt and implement measures, including legislative ones, which would enable the 
competent authorities to seize and confiscate property that is the proceeds of, or used in, or intended or 
allocated for use in, the financing of terrorism, terrorist acts or terrorist organisations. 
126 If financial institutions, or other businesses or entities subject to anti-money laundering obligations, suspect 
or have reasonable grounds to suspect that funds are linked or related to, or are to be used for terrorism, 
terrorist acts or by terrorist organisations, they should be required to report promptly their suspicious to the 
competent authorities. 
127 Each country should afford another country, on the basis of a treaty, arrangement or other mechanism for 
mutual legal assistance or information exchange, the greatest possible measure of assistance in connection 
with criminal, civil enforcement, and administrative investigations, inquiries and proceedings relating to the 
financing of terrorism, terrorist acts and terrorist organisations. 
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informações, em matéria criminal, civil ou administrativa, relacionada ao financiamento ao 

terrorismo.  

A Recomendação VI128 dispõe sobre os mecanismos alternativos de remessa de 

valores (remittances129)130, tratando da necessidade de que as pessoas físicas ou jurídicas que 

atuem nessa modalidade de transferência de valores também se submetam às obrigações 

administrativas relacionadas ao tema. O documento estabelece também a necessidade de 

coibir a atuação ilegal de tais mecanismos. 

O objeto da Recomendação VII131, por sua vez, visa a disciplinar a questão do 

registro de dados  dos responsáveis pelas transferências eletrônicas de fundos (wire 

transfers132), sejam  nacionais e internacionais, por parte das instituições financeiras, com o 

propósito de possibilitar o seu rastreamento. 

                                                             
Countries should also take all possible measures to ensure that they do not provide safe havens for individuals 
charged with the financing of terrorism, terrorist acts or terrorist organisations, and should have procedures 
in place to extradite, where possible, such individuals. 
128 Each country should take measures to ensure that persons or legal entities, including agents, that provide 
a service for the transmission of money or value, including transmission through an informal money or value 
transfer system or network, should be licensed or registered and subject to all the FATF Recommendations 
that apply to banks and non-bank financial institutions.  
Each country should ensure that persons or legal entities that carry out this service illegally are subject to 
administrative, civil or criminal sanctions. 
129 Alternative remittance systems are financial services, traditionally operating outside the conventional 
financial sector, where value or funds are moved from one geographic location to another. FATF (2003, p. 3) 
130 Acerca da utilização das remittances para a lavagem de dinheiro, o GAFI publicou dois documentos 
importantes: Combating the abuse of alternative remittance systems: International Best Practices, concluído 
em 20 de junho de 2003 e disponível em < http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/10%20FATF%20SRIX%20BPP%20SRVI%20June%20200
3%202012%20cover.pdf>. Acesso em 17.08.2014; Money Laundering through Money Remittance and 
Currency Exchange Providers, concluído em junho de 2010 e disponível em < http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/ML%20through%20Remittance%20and%20Currency%20Exchange%20Providers.pdf>. 
Acesso em 17.08.2014. 
131 Countries should take measures to require financial institutions, including money remitters, to include 
accurate and meaningful originator information (name, address and account number) on funds transfers and 
related messages that are sent, and the information should remain with the transfer or related message through 
the payment chain. 
Countries should take measures to ensure that financial institutions, including money remitters, conduct 
enhanced scrutiny of and monitor for suspicious activity funds transfers which do not contain complete 
originator information (name, address and account number). 
132 When the FATF uses the term wire or funds transfer , it is referring to any financial transaction carried out 
for a person through a financial institution by electronic means with a view to making an amount of money 
available to a person at another financial institution. In some cases, the sender and receiver could be the same 
person. Wire transfers include transactions that occur within the national boundaries of a country or from one 
country to another. Given that wire transfers do not involve the actual movement of currency, they are a rapid 
and secure method for transferring value from one location to another. (FATF, 2004, p. 4)  
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Já a Recomendação VIII133 trata das organizações sem fins lucrativos, que devem 

ser objeto de fiscalização e ter assegurada a transparência de suas atividades com objetivo 

de evitar sua utilização como meio de financiamento do terrorismo.  Em que pese o próprio 

organismo reconhecer a ampla gama de formas que podem adotar tais organizações, a 

questão foi objeto de ampla nota interpretativa, bem como de três estudos por parte do GAFI, 

o que demonstra a importância dada à questão.134 

Inserida posteriormente, em revisão no ano de 2004, a Recomendação IX135 trata 

da figura dos cash couriers, ou seja, do transporte físico de valores, estabelecendo a 

necessidade do controle do transporte internacional de valores ou título ao portador, em 

atuação conjunta entre órgãos aduaneiros e de imigração, devendo ser assegurada a 

possibilidade de confisco dos valores. 

O documento dispõe também de extensas notas interpretativas às Recomendações 

III (congelamento e confisco), VI (mecanismos alternativos de remessa), VII (wire transfers) 

e VIII (organizações sem fins lucrativos), que buscam tornar mais clara a aplicação do texto. 

Em que pese o ritmo das mudanças aqui analisadas possa ser qualificado como sem 

                                                             
133 Countries should review the adequacy of laws and regulations that relate to entities that can be abused for 
the financing of terrorism. Non-profit organisations are particularly vulnerable, and countries should ensure 
that they cannot be misused: 
(i) by terrorist organisations posing as legitimate entities; 
(ii) to exploit legitimate entities as conduits for terrorist financing, including for the purpose ofescaping asset 
freezing measures; and 
(iii) to conceal or obscure the clandestine diversion of funds intended for legitimate purposes to terrorist 
organisations. 
134 O GAFI realizou, em  2002, o estudo denominado International Best Practices  - Combating the Abuse of 
Non-Profit Organisations, disponível em < http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/11%20FATF%20SRIX%20BPP%20SRVIII%20October%
202003%20-%20COVER%202012.pdf> . Acesso em 17.08.2013. Um ano mais tarde, publicou o Combating 
the Abuse of Non-Profit Organisations (Recommendation 8) – Limited update to reflect the revised FATF 
Recommendations and need to protect NPO’s legitimate activities, disponível em < http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/Combating_the_abuse_of_NPOs_Rec8.pdf>. Acesso em 17.08.2014. 
Por fim, em recente estudo publicado em junho de 2014, o organism apresenta amplo estudo com o tema Risk 
of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations, disponível em < http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-of-terrorist-abuse-in-non-profit-organisations.pdf> acesso em 
17.08.2014.  
135 Countries should have measures in place to detect the physical cross-border transportation of currency and 
bearer negotiable instruments, including a declaration system or other disclosure obligation. 
Countries should ensure that their competent authorities have the legal authority to stop or restrain currency 
or bearer negotiable instruments that are suspected to be related to terrorist financing or money laundering, 
or that are falsely declared or disclosed. 
Countries should ensure that effective, proportionate and dissuasive sanctions are available to deal with 
persons who make false declaration(s) or disclosure(s). In cases where the currency or bearer negotiable 
instruments are related to terrorist financing or money laundering, countries should also adopt measures, 
including legislative ones consistent with Recommendation 3 and Special Recommendation III, which would 
enable the confiscation of such currency or instruments. 
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precedentes na justiça penal internacional (GILMORE, 2011, p. 132-133), o grande desafio 

refere-se à busca de efetividade ao invés do mero compliance formal com essas regras. 

Gilmore destaca que o esforço para interromper a atividade terrorista por meio do 

seu fluxo financeiro, embora se mantenha no topo das preocupações internacionais, pode 

não ser uma estratégia de sucesso, sobretudo em razão do custo moderado a que se tem 

observado nas ações terroristas.  

 

5.2.4 A Revisão de 2003 

 

 

Ao tratar do período transcorrido entre as duas versões do texto das 

Recomendações, Gilmore (2011, p. 105) chama atenção para o fato de que os anos entre 

1996 a 2003 foram caracterizados por relativa estabilidade, exemplificando com a adoção 

de apenas uma nota interpretativa no período. 

A partir da premissa de que os métodos e técnicas da lavagem de dinheiro se alteram 

constantemente em resposta à evolução das medidas destinadas ao seu combate, o GAFI 

travou novo processo de revisão do texto das “40 Recomendações” entre os anos de 2001 a 

2003, realizando um processo mais aberto e inclusivo (Corrêa, 2013, p. 153), uma vez que 

contou não apenas com os países membros, mas também com o setor privado, organismos 

internacionais e as suas projeções regionais. 

O processo de revisão das Quarenta Recomendações foi bastante abrangente, aberto 

aos membros do GAFI, não membros, observadores, setor financeiro e outros setores 

afetados, bem como outras partes interessadas. Esse processo de consulta permitiu obter um 

vasto conjunto de contribuições que foram considerados no processo de revisão. 

Correa (2013, p. 154) destaca a importância da participação das projeções regionais, 

que permitiram ao GAFI se aproximar dos países em desenvolvimento, engajando-os no 

enfrentamento da lavagem de dinheiro. Tal participação reforçou a importância desses 
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organismos regionais, gerando menor tendência à rejeição às Recomendações por países não 

membros, implicando maior legitimidade das Recomendações. 

A versão revista das Quarenta Recomendações incorporou o tema do financiamento 

do terrorismo, objeto das Recomendações Especiais, aprovadas no ano de 2001, gerando o 

que o organismo considerava ser um quadro avançado, completo e consistente de medidas 

de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, estabelecendo padrões 

mínimos de ação que requerem a aplicação de medidas concretas pelos países, em função 

das suas circunstâncias particulares e enquadramento constitucional.  

As Recomendações abrangem uma ampla gama de medidas a serem incorporadas 

pelos sistemas nacionais sobre os temas de justiça criminal, regulamentação, medidas 

preventivas a serem adotadas  pelas instituições financeiras e por algumas outras atividades 

e profissões, bem como a cooperação internacional. 

O GAFI procurou adequar, a partir de sua atuação, novas tipologias utilizadas para 

a lavagem de dinheiro, sobretudo mediante a aquisição de conhecimento com a utilização 

das avaliações mútuas e dos estudos de tipologias, como, por exemplo, a utilização de 

pessoas jurídicas para dissimular o seu real controlador, ou mesmo  a utilização de 

profissionais que atuam auxiliando a lavagem de dinheiro, como por exemplo, contadores e 

advogados. 

Em resumo, a nova versão das 40 Recomendações trata-se de um documento mais 

aperfeiçoado e abrangente, onde se destacam, segundo Correa (2013, p. 154-155): melhor 

incorporação dos aspectos relacionados ao financiamento do terrorismo; ampliação do rol 

de crimes antecedentes a todos os crimes graves; aumento das obrigações das instituições 

financeiras quanto à aplicação de medidas preventivas; adoção do princípio de risk based 

approach; inclusão de setores não financeiros, como, por exemplo, os cassinos, casas de 

câmbio, setor imobiliário, comércio de pedras e metais preciosos, trusts, e profissões como 

contadores, advogados e tabeliães.  

A revisão ensejou a terceira rodada das avaliações mútuas, a partir da adequação da 

metodologia de avaliação às mudanças. 
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As alterações foram profundas, embora não tendo ocorrido na perspectiva 

estrutural, o texto das recomendações apresentou uma considerável ampliação em sua 

extensão, cujo texto anterior, composto por 16 páginas, passou a contar com um documento 

de 27 páginas. O texto passou a ser dotado também de um glossário e das já tradicionais 

notas interpretativas, que visavam esclarecer os contornos de aplicação de algumas 

recomendações, A divisão estrutural em eixos assim restou assim configurada: 

A. Sistemas jurídicos (Recomendações 1 a 3) 

Âmbito de aplicação do crime de lavagem de dinheiro 

Medidas provisórias e perda 

B. Medidas a serem adotadas pelas instituições financeiras e pelas atividades e 

profissões não financeiras para evitar a lavagem de dinheiro (Recomendações 4 

a 25) 

Dever de vigilância dos clientes (Customer Due Diligence- CDD) e de 

conservação dos documentos 

Declaração de operações suspeitas e cumprimento das normas 

Outras medidas preventivas da lavagem de dinheiro e do financiamento do 

terrorismo 

Medidas a adotar relativas aos países que não cumprem as Recomendações do 

GAFI ou o fazem de modo insuficiente 

Regulamentação e supervisão 

C. Medidas institucionais e outras, necessárias aos sistemas de combate à lavagem 

de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (Recomendações 26 a 34) 

Autoridades competentes, suas atribuições e recursos 

Transparência das pessoas jurídicas e outras entidades sem personalidade 

jurídica 

D. Cooperação internacional (Recomendações 35 a 40) 

Auxílio judiciário mútuo e extradição 

Outras formas de cooperação 

 

Interessante destacar que as mudanças alcançaram todas as temáticas, como por 

exemplo, na Recomendação 1, que trata do tema de criminalização da lavagem de dinheiro,  

onde buscou-se o distanciamento do tráfico de drogas, caminhando para os crimes graves, 
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com expressa recomendação de que os países devem aplicar o crime de lavagem de dinheiro 

para todos os crimes graves, incluindo uma “lista” de crimes antecedentes no glossário do 

documento, que abrange diversos crimes, como por exemplo a corrupção, falsificação de 

moeda, tráfico de seres humanos, roubo, contrabando, manipulação de mercado, etc. 

Surge nessa versão o tratamento dado às atividades e profissões não financeiras 

designadas - APNFD, que também se sujeitam as recomendações relacionadas ao dever de 

vigilância e manutenção de registros, da mesma forma como tratadas as instituições 

financeiras. Como casos de APNFD, o glossário do documento aponta: 

a) Casinos (incluindo os casinos na Internet); 

b) Agentes imobiliários; 

c) Negociantes em metais preciosos; 

d) Negociantes em pedras preciosas; 

e) Advogados, notários, outras profissões jurídicas independentes e contabilistas 
– refere-se aos profissionais liberais que exercem a sua profissão a título 
independente, como sócios ou empregados num escritório. Não se refere a 
profissionais “internos” vinculados por contrato a outro tipo de empresas, nem a 
profissionais que trabalhem em serviços públicos que possam estar já sujeitos a 
medidas destinadas a combater o branqueamento de capitais; 

f) “Prestadores de serviços a sociedades e trusts – refere-se a todas as pessoas ou 
empresas que não se encontrem já abrangidas noutras categorias a que se aplicam 
estas Recomendações e que prestam a terceiros, a título profissional, na totalidade 
ou em parte, os seguintes serviços: 

- actuação como agentes na constituição de pessoas colectivas; 

- actuação como administradores ou secretários de uma sociedade, sócios ou 
titulares de posição idêntica, para outras pessoas colectivas (ou proceder às 
diligências necessárias para que um terceiro actue dessa forma); 

- fornecimento de sede social, endereço comercial, instalações ou endereço 
administrativo ou postal a uma sociedade, ou a qualquer outra pessoa colectiva ou 
a entidades sem personalidade jurídica (legal arrangements); 

- actuação como administrador de um express trust (ou proceder às diligências 
necessárias para que outra pessoa actue dessa forma); 

- intervenção como accionistas por conta de outra pessoa (ou proceder às 
diligências necessárias para que outra pessoa intervenha dessa forma). (GAFI, 
2003, p. 12-13) 

 

Devem ser registradas também alterações como por exemplo nos casos da 

Recomendação 13, que trata da obrigatoriedade em reportar as operações suspeitas; a 

Recomendação 18, que proíbe o funcionamento dos shell banks; a Recomendação 7 que trata 

das vulnerabilidades relacionadas aos correspondentes bancários. 
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Uma das alterações mais relevantes consiste na caracterização das unidades de 

inteligência financeira – UIF (Financial Intelligence Unit – UIF), com o objetivo de receber, 

analisar e difundir as comunicações de operações suspeitas para as autoridades competentes, 

detalhando sua criação na Recomendação 26: 

Os países deveriam criar uma Unidade de Informação Financeira (UIF) que sirva 
como centro nacional para receber (e, se permitido, requerer), analisar e transmitir 
declarações de operações suspeitas (DOS) e outras informações relativas a actos 
susceptíveis de constituírem branqueamento de capitais ou financiamento do 
terrorismo. A UIF deveria ter acesso, directo ou indirecto e em tempo útil, às 
informações financeiras, administrativas e provenientes das autoridades de 
aplicação da lei (law enforcement authorities), para desempenhar cabalmente as 
suas funções, incluindo a análise das declarações de operações suspeitas. 

Gilmore (2011, p. 113-114) pontua o tratamento dado à questão da utilização de 

empresas para a lavagem de dinheiro, muitas vezes constituídas apenas para fins de realizar 

movimentações financeiras, o que levou o GAFI a insistir na transparência das pessoas 

jurídicas, que enseja a necessidade da real identificação dos proprietários efetivos. 

 

 

5.2.5 A revisão de 2012 e a inclusão do financiamento à proliferação de armas de destruição 

em massa 

 

Objeto de revisão no ano de 2012, o texto das Quarenta Recomendações foi alvo de 

profundas alterações, inclusive com a expansão do mandato do GAFI para o financiamento 

da proliferação, bem como a alteração no foco de avaliação do organismo quanto à 

efetividade na implementação das medidas e sua avaliação a partir do risco. 

O documento final se apresenta bastante complexo, sendo consubstanciado no total 

de 189 páginas, algo bem mais amplo do que o documento originário das Recomendações, 

que era composto de sete páginas. Os temas são pormenorizadamente tratados, sobretudo de 

forma a minimizar o que se poderia chamar aqui de “margem de apreciação nacional” para 

a implementação das medidas, inclusive com extensas notas interpretativas, que, conforme 

o próprio documento, também integram o documento. 
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Com a conclusão da terceira rodada de avaliações mútuas de seus membros, o 

organismo revisou e atualizou suas Recomendações, com a participação das projeções 

regionais (os FATF-style regional bodies – FSRBs), bem como organizações observadoras, 

como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização das Nações 

Unidas.  

O documento ainda aponta a revisão dos padrões do GAFI, com ênfase em reforçar 

as exigências quanto a situações de maior risco e permitir que os países adotem medidas 

mais específicas em áreas consideradas mais susceptíveis ou onde a implementação possa 

ser reforçada.  

Nessa abordagem, os países atuarão na identificação e avaliação de suas 

peculiaridades no que tange aos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo 

que enfrentam, para, então, adotar medidas mais apropriadas para mitigar esses riscos. De 

acordo com o GAFI, essa forma de abordagem baseada no risco permitiria que os países, 

dentro das exigências do GAFI, atuassem de modo mais flexível para direcionar 

efetivamente seus recursos e aplicar medidas preventivas que sejam proporcionais à natureza 

de sua exposição aos riscos para concentrar seus esforços da maneira mais eficiente possível.  

O tema do combate ao financiamento do terrorismo foi integrado às 

Recomendações revisadas, o que eliminou a necessidade de Recomendações Especiais. 

Tratam especificamente do financiamento do terrorismo, (objeto do eixo temático C das 

Recomendações do GAFI) as recomendações: Recomendação 5 (criminalização do 

financiamento do terrorismo), Recomendação 6 (sanções financeiras específicas relativas ao 

terrorismo e ao financiamento do terrorismo) e Recomendação 8 (medidas para prevenir o 

uso indevido de organizações sem fins lucrativos).  

Novo tema no mandato do GAFI, a proliferação de armas de destruição em massa, 

grande preocupação de segurança, passou a ser objeto do mandato do GAFI a partir de 2008, 

tendo adotado uma nova Recomendação (Recomendação 7), que tem como objetivo garantir 

a implementação consistente e efetiva de sanções financeiras específicas quando forem 

exigidas pelo Conselho de Segurança da ONU. Segundo Corrêa (2013, p. 158-160), o tema 

ganha destaque entre 2006 e 2007, quando o GAFI atuou em parceria com o Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, visando à questão dos aspectos financeiros da prevenção à 
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proliferação de armas de destruição em massa, tendo auxiliado na implementação das 

Resoluções do Conselho.  

O GAFI atuou na confecção do guia “Guidance on Implementing Financial 

Provisions of UNSC Resolutions to Counter Proliferation of Weapons of Mass 

Destruction”136 e de um  manual sobre a Resolução 1737, sobre os aspectos relacionados a 

“activity-based financial prohibitions”. 

Quando da revisão do mandato de 2004-2012, em abril de 2008, foi incluída, entre 

as atribuições do GAFI, a aplicação de medidas contra o financiamento da proliferação de 

armas de destruição em massa, o que demonstra sua preocupação com o tema. Entretanto, 

chama a atenção no sentido de que:  

A incorporação da proliferação ao mandato do GAFI não tem o mesmo peso que 
as dimensões da lavagem e do financiamento do terrorismo. Estes temas constam 
das Recomendações e, por conseguinte, são cobrados nos processos de avaliações 
mútuas, ao passo que a proliferação está presente em manuais, sem natureza 
mandatória, cujo objetivo é orientar países e instituições financeiras na aplicação 
das Resoluções do CSNU.351  

O reconhecimento formal do CSNU da importância dos manuais, no entanto, 
confere-lhes status diferenciado, tornando-os, praticamente, mandatórios, mesmo 
que o GAFI afirme sua natureza não vinculante. Afinal, as próprias 
Recomendações são também consideradas, à luz do Direito Internacional, como 
não vinculantes, normas de “soft law”, que, contudo, na prática, têm caráter mais 
mandatório e vinculante que textos de Convenções da ONU. Em suma, os manuais 
não têm a mesma natureza e força das Recomendações, nem seu cumprimento é 
monitorado da mesma forma que as Recomendações, mas as instituições que 
transacionam no mercado financeiro mundial, bem como os países, não podem 
ignorá-los. (CORRÊA, 2013, p. 159-160)  

 

Portanto, o processo de interação entre o GAFI e o Conselho de Segurança da ONU 

assumiu uma via de mão dupla, pois, ao mesmo tempo em que era objeto de mais uma 

demonstração de reconhecimento pela ONU, contribuiu para reforçar o grau de 

implementação das Recomendações.  

O quadro abaixo ilustra a estrutura e resume as alterações na versão atual do 

documento: 

                                                             
136 Disponível em http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/23/16/39318680.pdf. 
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QUADRO 1: Quarenta Recomendações do GAFI – versão 2012 

Número N. anterior  
  A – POLÍTICAS E COORDENAÇÃO ALD/CFT 
1 - Avaliação de riscos e aplicação de uma abordagem baseada no risco* 
2 R.31 Cooperação e Coordenação Nacional 

  B – LAVAGEM DE DINHEIRO E CONFISCO 
3 R.1 e R.2 Crime de lavagem de dinheiro* 
4 R.3 Confisco e medidas cautelares* 

  C  –  FINANCIAMENTO   DO   TERRORISMO   E  
FINANCIAMENTO   DA PROLIFERAÇÃO 

5 RE II Crime de financiamento do terrorismo* 
6 RE III Sanções   financeiras   específicas   relativas   ao   terrorismo   e   ao 

financiamento do terrorismo* 
7  Sanções financeiras específicas relativas à proliferação* 
8 RE VIII Organizações sem fins lucrativos* 

  D – MEDIDAS PREVENTIVAS 
9 R.4 Leis de sigilo bancário 

  Devida diligência acerca do cliente e manutenção de registros 
10 R.5 Devida diligência acerca do cliente* 
11 R.10 Manutenção de Registros 

  Medidas adicionais para clientes e atividades específicos 
12 R.6 Pessoas expostas politicamente* 
13 R.7 Correspondente bancário* 
14 RE VI Serviços de transferência de dinheiro/valores* 
15 R.8 Novas Tecnologias 
16 RE VII Transferências eletrônicas* 

  Recurso a terceiros, controles e grupos financeiros 
17 R.9 Recurso a terceiros* 
18 R.15 e R.22 Controles internos e filiais e subsidiárias estrangeiras* 
19 R.21 Países de alto risco* 

  Comunicação de operações suspeitas 
20 R.13 e RE 

IV 
Comunicação de operações suspeitas 

21 R.14 Revelação (tipping-off) e confidencialidade 
  Atividades e Profissões Não-Financeiras Designadas (APNFDs) 
22 R.12 APNFDs: Devida diligência acerca do cliente* 
23 R.16 APNFDs: Outras medidas* 

  E–TRANSPARÊNCIA E PROPRIEDADE EFETIVA DE PESSOAS 
   JURÍDICAS E OUTRAS ESTRUTURAS JURÍDICAS 

24 R.33 Transparência e propriedade de pessoas jurídicas 
25 R.34 Transparência e propriedade de outras estruturas jurídicas 

  F – PODERES E   RESPONSABILIDADES DE  AUTORIDADES 
COMPETENTES E OUTRAS MEDIDAS INSTITUCIONAIS 

  Regulação e Supervisão 
26 R.23 Regulação e supervisão de instituições financeiras* 
27 R.29 Poderes dos supervisores 
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28 R.24 Regulação e supervisão das APNFDs 
  Autoridades Operacionais e de Aplicação da Lei 
29 R.26 Unidades de inteligência financeira* 
30 R.27 Responsabilidades das autoridades de investigação e de aplicação da 

lei* 
31 R.28 Poderes das autoridades de investigação e de aplicação da lei 
32 RE IX Transportadores de valores 

  Obrigações Gerais 
33 R.32 Estatísticas 
34 R.25 Orientações e retroalimentação (feedback) 

  Sanções 
35 R.17 Sanções 

  G – COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
36 R.35 e RE I Instrumentos internacionais 
37 R.36 e RE V Assistência jurídica mútua 
38 R.38 Assistência jurídica mútua: congelamento e confisco* 
39 R.39 Extradição 
40 R.40 Outras formas de cooperação internacional* 

A coluna “número anterior” se refere à correspondente Recomendação do GAFI da versão de 2003. 

As Recomendações marcadas com um asterisco possuem notas interpretativas, que devem ser lidas em 

conjunto com a Recomendação. 

 

Assim, observa-se que a estrutura das Recomendações também sofreu alterações, 

contando atualmente com sete grandes eixos, tendo inclusive incorporado as 

Recomendações Especiais, relacionadas ao financiamento do terrorismo. 

 

5.2.5.1 Políticas de coordenação ALD/CFT (Recomendações 1 e 2) 

 

O primeiro grupo de recomendações representa inovação no conjunto do  

documento, indicando uma nova estratégia no organismo que é a avaliação a partir do risco. 

Essa opção pela abordagem  baseada  em  risco  (ABR)  é considerada pelo organismo como  

uma  maneira  eficiente  de  combate  a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, 

de forma que permitirá aos países, ao tratarem de um determinado setor, levar em 

consideração a capacidade e experiência do setor relevante quanto à prevenção à lavagem 

de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.  



121 
 

 

Assim, quando da implementação da ABR, os países deverão adotar medidas 

reforçadas onde os riscos forem mais altos, visando a sua mitigação, bem como atuar de 

maneira simplificada onde os riscos forem menores Tal forma de abordagem permitirá ainda 

aos países prescindirem de adotar certas Recomendações para  um determinado  tipo  de  

instituição  financeira,  atividade  ou  entidade sujeita às obrigações, caso a avaliação de risco 

o recomende.  

De acordo com a Nota Interpretativa à Recomendação, na avaliação de risco os  

países, ao adotar a ABR, devem assegurar os seguintes objetivos:  (i)  direcionar  potenciais 

mudanças  no  sistema  ALD/CFT  do  país,  inclusive  mudanças  em  leis, regulamentações  

e  outras  medidas;  (ii)  auxiliar  a  alocação  e  priorização  dos recursos ALD/CFT feitas 

pelas autoridades competentes; e (iii) disponibilizar informações  para  as  avaliações  de  

risco  ALD/CFT  conduzidas  por  instituições financeiras e APNFDs. Assim, uma vez 

identificada uma potencial ameaça, o país deverá adotar medidas, sejam legislativas, 

regulamentações ou medidas de natureza administrativa, visando a mitigar esses riscos. 

Recomendação 1.   Avaliação de riscos e aplicação de uma abordagem baseada no 
risco* 

Os países devem identificar, avaliar e compreender os riscos de lavagem de 
dinheiro e financiamento do terrorismo para o país, e tomar medidas, inclusive 
designando uma autoridade ou mecanismo para coordenar as ações de avaliação 
de riscos, e aplicar recursos com o objetivo de garantir que os riscos sejam 
efetivamente mitigados. Com base nessa avaliação, os países devem aplicar uma 
abordagem baseada no risco (ABR) para garantir que as medidas de prevenção ou 
mitigação da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo sejam 
proporcionais aos riscos identificados. Essa abordagem deve ser um fator essencial 
para a alocação eficiente de recursos por todo o regime antilavagem  de  dinheiro  
e  de  combate  ao  financiamento   do  terrorismo (ALD/CFT) e para a 
implementação das medidas baseadas em risco em todas as Recomendações do 
GAFI. Quando os países identificarem riscos maiores, deveriam se assegurar de 
que seu regime ALD/CFT aborda adequadamente esses riscos. Quando 
identificarem riscos menores, os países poderão optar por medidas simplificadas 
para algumas das Recomendações do GAFI, sob certas condições. 

Os países deveriam exigir que as instituições financeiras e atividades e profissões 
não-financeiras  designadas  (APNFDs)  identifiquem,  avaliem  e adotem  medidas  
efetivas para mitigar seus riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do 
terrorismo. 

 Uma segunda recomendação tratando do tema estabelece a necessidade de 

manutenção de uma política constante de revisão de riscos, a cargo de uma autoridade 

nacional. Acredita-se aqui que a autoridade nacional responsável deva ser a Unidade de 

Inteligência Financeira, que detêm a expertise macro do processo de ALD/CFT no país. 



122 
 

 

Recomendação 2.   Cooperação e Coordenação Nacional 

Os países deveriam ter políticas ALD/CFT informadas pelos riscos identificados, 
que devem ser regularmente revisadas, e deveriam designar uma autoridade ou 
possuir um mecanismo de coordenação ou outro mecanismo que seja responsável 
por tais políticas. 

Os países deveriam se assegurar de que os formuladores de políticas, a unidade de 
inteligência financeira (UIF), as autoridades de aplicação da lei, supervisoras e 
outras autoridades  competentes  relevantes,  nos  níveis  operacional  e  de  
formulação  de políticas,  possuam  mecanismos   efetivos  que  permitam  a  
cooperação  e,  quando apropriado, a coordenação doméstica a respeito do 
desenvolvimento e implementação de políticas e atividades de combate à lavagem 
de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de 
destruição em massa. 

Assim, o GAFI introduz uma nova metodologia de trabalho com o tema do combate 

à lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, ao estabelecer a análise do risco 

como fator primordial no ambiente nacional, permitindo assim que as recomendações 

possam ter aplicação mais ou menos reforçada em determinado país, a depender dessa 

análise de riscos. 

 

 

5.2.5.2 Lavagem de dinheiro e confisco (Recomendações 3 e 4) 

 

O segundo eixo temático, que abrange as recomendações 3 e 4, trata da tipificação 

do crime de lavagem de dinheiro e do confisco de bens como medida imprescindível para 

atingir financeiramente as organizações criminosas  e/ou terroristas.  

Como já havia previsão anterior, a recomendação estabelece o dever aos países em 

criminalizar a lavagem de dinheiro com base na Convenção de Viena e na Convenção de 

Palermo, devendo ter como crimes antecedentes os crimes graves137: 

                                                             
137 O glossário do documento estabelece como categorias de crimes designados os seguintes crimes: 
· participação em grupo criminoso organizado e crime organizado; 
· terrorismo, inclusive financiamento do terrorismo; 
· tráfico de seres humanos e contrabando de migrantes; 
· exploração sexual, inclusive de crianças; 
· tráfico de narcóticos e substâncias psicotrópicas; 
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Recomendação 3. Crime de lavagem de dinheiro* 

Os países deveriam criminalizar a lavagem de dinheiro com base na Convenção 
de Viena e na Convenção de Palermo. Os países deveriam aplicar o crime de 
lavagem de dinheiro a todos os crimes graves, de maneira a incluir a maior 
quantidade possível de crimes antecedentes. 

 

Portanto, observa-se que o objetivo é que os países qualifiquem como crime 

antecedente da lavagem de dinheiro o máximo possível de crimes graves, seja por meio da 

fixação de uma lista ou ainda em razão da gravidade em razão da pena aplicável. Há ainda, 

em nota interpretativa, a indicação de que o crime de lavagem de dinheiro deve ser tipificado 

mesmo que o crime tenha acontecido no exterior, bem como dando autonomia aos países 

para que não punam a autolavagem quando em desacordo com seus sistemas nacionais. 

Ademais, a nota dispõe que os países devem aplicar “Sanções criminais efetivas, 

proporcionais e dissuasivas se apliquem a pessoas físicas condenadas por lavagem de dinheiro”. 

(GAFI, 2012, p. 49). 

A Recomendação 4, por sua vez, ao tratar do confisco e medidas cautelares, 

estabelece também a necessidade de serem observadas as medidas estabelecidas nas 

Convenções de Viena, Palermo e Convenção para Supressão do Financiamento do 

Terrorismo.  

                                                             
· tráfico de armas; 
· tráfico de bens roubados e outros; 
· corrupção e suborno; 
· fraude; 
· falsificação de moeda; 
· falsificação e pirataria de produtos; 
· crimes ambientais; 
· homicídio, lesão corporal grave; 
· sequestro, privação ilegal de liberdade e tomada de reféns; 
· roubo ou furto; 
· contrabando (inclusive com relação a alfândega, impostos e taxas); 
- crimes fiscais (relacionados a impostos diretos e indiretos); 
· extorsão; 
· falsificação; 
· pirataria; e 
· utilização de informação privilegiada e manipulação do 
mercado. (GAFI, 2012, p. 168-169) 
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Deve ser destacado que há inclusive a recomendação para que os países, de acordo 

com sua legislação doméstica, considerem a possibilidade de confisco sem condenação 

criminal prévia, ou que seja exigido aos criminosos que comprovem a origem lícita dos bens 

passíveis de confisco.  

Recomendação 4. Confisco e medidas cautelares* 

Os países deveriam adotar medidas semelhantes àquelas estabelecidas na 
Convenção de Viena, na Convenção de Palermo e na Convenção para Supressão 
do Financiamento do Terrorismo, inclusive medidas legislativas, para permitir que 
suas autoridades competentes possam congelar ou apreender e confiscar, sem 
prejuízo dos direitos de terceiros de boa-fé: (a) bens lavados, (b) produtos ou 
instrumentos usados ou com a intenção  de  que  fossem  usados  em  crimes  de  
lavagem  de  dinheiro  ou  crimes antecedentes,  (c)  bens  que  sejam  produtos,  
ou  que  tenham  sido  usados,  ou  com  a intenção de que fossem usados ou 
alocados para uso no financiamento do terrorismo, de atos ou de organizações 
terroristas, ou (d) bens de valor equivalente. 

Tais medidas devem incluir autoridade para: (a) identificar, rastrear e avaliar bens 
que sejam  sujeitos  a  confisco;  (b)  adotar  medidas  cautelares,  tais  como  
bloqueio  e apreensão, para prevenir quaisquer negociações, transferência ou 
alienação de tais bens; (c) tomar medidas para prevenir ou eliminar ações que 
prejudiquem a capacidade do país de bloquear e apreender ou recuperar bens que 
estejam sujeitos ao confisco; e (d) adotar medidas investigativas apropriadas. 

 Os países deveriam considerar a adoção de medidas que permitam o confisco de 
tais produtos ou instrumentos sem que seja exigida a condenação criminal prévia 
(non- conviction based forfeiture), ou que exijam que os criminosos demonstrem 
a origem lícita dos bens supostamente passíveis de confisco, desde que tal 
exigência esteja de acordo com os princípios de sua lei doméstica. 

 

Essas Recomendações são importantes para a efetividade do regime de combate à 

lavagem de dinheiro por tratarem da sua criminalização (base da perspectiva criminal) e das 

medidas cautelares e de confisco (importantes na perspectiva processual), uma vez que 

permitem ao Estado alcançar e bloquear os valores auferidos com a atividade criminosa, 

permitindo assim o perdimento futuro.  
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5.2.5.3  Financiamento do terrorismo e da proliferação (Recomendações 5 a 8) 

 

As Recomendações 5 e 6 incorporam as antigas Recomendações Especiais II e III 

ao texto, tratando da obrigação de criminalizar o financiamento do terrorismo bem como da 

obrigação da adoção de sanções financeiras específicas relacionadas ao terrorismo e seu 

financiamento. 

O objetivo da Recomendação 5 é assegurar que os países possuam efetivamente a 

capacidade jurídica de processar e aplicar sanções criminais às pessoas que financiem o 

terrorismo. Assim, busca-se enfatizar a relação entre lavagem de dinheiro e financiamento 

do terrorismo por meio da obrigação de os países incluírem o crime de financiamento do 

terrorismo como crimes antecedentes da lavagem de dinheiro. 

Para o GAFI, o crime de financiamento ao terrorismo deve abranger quaisquer 

recursos, sejam lícitos ou ilícitos, desde que utilizados por qualquer pessoa que, de forma 

voluntária, forneça ou recolha fundos de qualquer maneira, direta ou  indiretamente,  com  a  

intenção  ilícita  de  que  deveriam  ser  utilizados,  ou sabendo  que  serão  utilizados  total  

ou  parcialmente:  (a)  para  cometer  atos terroristas; (b) por organização terrorista; ou (c) por 

terrorista individual. 

Também não haveria necessidade em comprovar que esses recursos tenham sido de 

fato utilizados no cometimento ou tentativa da prática ou terrorista ou estejam ligados a um ato 

em particular. 

Recomendação 5. Crime de financiamento do terrorismo* 

Os países deveriam criminalizar o financiamento do terrorismo com base na 
Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, e 
criminalizar não apenas   o   financiamento   de   atos   terroristas,   mas   também   
o   financiamento   de organizações terroristas e terroristas individuais, mesmo na 
ausência de relação com um ato ou atos terroristas específicos. Os países deveriam 
garantir que tais crimes sejam considerados crimes antecedentes da lavagem de 
dinheiro. 

A Recomendação 6, por sua vez, trata das sanções específicas relacionadas ao 

terrotismo e seu financiamento, estabelecendo aos países a obrigação de adotar regimes de 

sanções para o cumprimento de resoluções do Conselho de Segurança da ONU relativas à 
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prevenção e supressão do terrorismo e seu financiamento138. Trata-se de medida complementar 

às previstas na Recomendação 4 (confisco) e dizem respeito a ações a serem adotadas sem a 

necessidade de uma investigação  ou processo criminal, civil ou administrativo. Visa-se, assim, 

assegurar o pleno cumprimento das Resoluções do Conselho de Segurança da ONU nesta seara. 

Recomendação 6. Sanções financeiras específicas relacionadas ao terrorismo e seu 
financiamento* 

Os países deveriam adotar regimes de sanções financeiras específicas para cumprir 
as Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas relativas à prevenção 
e à supressão do terrorismo e seu financiamento. As Resoluções exigem que os 
países congelem sem demora os fundos ou outros ativos, e garantam que não sejam 
disponibilizados fundos ou outros ativos, direta ou indiretamente, para ou em 
benefício de qualquer pessoa ou entidade que seja (i) designada pelo Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, ou sob sua autoridade, nos termos do Capítulo VII 
da Carta das Nações Unidas, inclusive de acordo com a Resolução 1267 (1999) e 
suas sucessoras, ou (ii) designadas por um país nos termos da Resolução 1373 
(2001). 

 

Encontre-se aqui uma das inovações no texto das Recomendações, que dá 

cumprimento ao novo mandato do GAFI, relacionado à proliferação das armas de destruição 

em massa e seu financiamento.  

O texto referencia as Resoluções do Conselho de Segunrança da ONU relacionadas ao 

tema, em tratamento semelhante ao dado ao terrorismo, a fim de assegurar a pronta execução 

pelos países, sobretudo quanto ao bloqueio de ativos. Trata-se de temática nova, inserida a partir 

da revisão atual das Recomendações, que busca tratar o financiamento à proliferação, assim 

como o financiamento ao terrorismo, sob a mesma ótica de prevenção/combate associada à 

lavagem de dinheiro: 

Recomendação 7. Sanções financeiras específicas relacionadas à proliferação* 

Os países deveriam implementar sanções financeiras específicas para cumprir com 
as Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas relativas à 
prevenção, supressão e desmantelamento da proliferação de armas de destruição 
em massa e seu financiamento. As Resoluções exigem que os países congelem 
sem demora os fundos ou outros ativos, e garantam que não sejam disponibilizados 
fundos ou outros ativos, direta ou indiretamente, para ou em benefício de qualquer 

                                                             
138 Destacam-se aqui as seguintes resoluções: Resolução 1267 (1999), 1989 (2011) e seguintes, que tratam da 
Al Qaeda; Resoluções do Conselho de Segurança 1267 (1999), 1988 (2011) e sucessoras, que tratam do 
Talibã. 
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pessoa ou entidade designada ou sob a autoridade do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, nos termos do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas. 

 

Deve ser destacado que as Resoluções do Conselho de Segurança são muito mais 

abrangentes e recomendam outros tipos de sanções (como as proibições de viagem) e outros 

tipos de provisões financeiras para as quais o GAFI emitiu orientações no sentido de que as 

jurisdições são incentivadas a considerar no processo de implementação das RCSNUs.  

A Recomendação 7 tem por objetivo reforçar a aplicação de todas as Resoluções 

atuais, sucessoras e futuras do Conselho de Segurança que tratam de sanções financeiras 

específicas relativas ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, que 

imponham  sanções  financeiras  específicas  no  contexto  do  financiamento  da  proliferação  

das  armas  de destruição em massa, como por exemplo as Resoluções: 1718 (2006) e 1874 

(2009), que tratam da República da Coréia; e  1737, (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), e 1929 

(2010), que tratam do Irã. 

O GAFI também demonstrou preocupação com as organizações sem fins lucrativos, 

assim definidas como “pessoa física ou jurídica ou organização que se envolva primariamente 

em levantar ou distribuir verbas para fins de caridade, religiosos, culturais, educacionais, sociais 

ou fraternais, ou para o desenvolvimento de outros tipos de ‘boas obras’ ”139 e sua utilização 

para o financiamento a atividades terroristas, visando a assegurar que as mesmas não sejam 

vulneráveis para tal prática, tendo sido objeto de Recomendação: 

Recomendação 8. Organizações sem fins lucrativos * 

Os países deveriam verificar a adequação de leis e regulamentos relativos a 
entidades que possam ser usadas indevidamente para o financiamento do 
terrorismo. As organizações sem fins lucrativos são particularmente vulneráveis, 
e os países deveriam garantir que não sejam usadas indevidamente: 

(a) por organizações terroristas que se passem por entidades legítimas; 

(b) para  explorar  entidades  legítimas   como  canais  para  o  financiamento   do 
terrorismo, inclusive para fins de escapar de medidas de congelamento de ativos; 
e 

(c) para ocultar ou camuflar o desvio clandestino de recursos destinados a fins 
legítimos para organizações terroristas. 

 

                                                             
139 Non-profit organisation or NPO - refers to a legal person or arrangement or organisation that primarily 
engages in raising or disbursing funds for purposes such as charitable, religious, cultural, educational, social 
or fraternal purposes, or for the carrying out of other types of “good works”. (FATF, 2012, p. 58) 
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Assim, o GAFI, a partir de estudos de tipologia, tendo identificado que terroristas 

e suas organizações se utilizam do setor de entidades sem fins lucrativos para movimentar 

recursos, fornecer apoio logístico, incentivar o recrutamento terrorista e apoiar as 

organizações e operações  terroristas, concluiu por formular recomendações específicas 

sobre o setor.   

Essas organizações sem fins lucrativos são vulneráveis ao abuso de terroristas por 

diversos motivos, tais como a confiança pública, fontes consideráveis de recursos que 

movimentam, ou ainda a   movimentação de valores em espécie, o que as torna atrativas aos 

grupos terroristas. Além disso, a necessidade constante de movimentações financeiras 

internacionais, para sua estruturação, também as torna alvo de interesse.  

Deve ser destacado ainda que, de acordo com o país, essas organizações sem fins 

lucrativos podem estar sujeitas a pouca ou nenhuma vigilância governamental (tais como o 

cadastro, manutenção de registros, comunicação e monitoramento), ou podem ser  exigidas  

poucas  formalidades  para  sua  criação  (por  exemplo,  pode  não  haver exigência de  

capital inicial, nem verificação de antecedentes de seus membros). Assim, tal inação do 

poder público na fiscalização dessas entidades termina por torná-las atrativas para fins 

ilícitos. 

Dessa forma, essa conjugação de fatores pode permitir que grupos terroristas atuem, 

seja infiltrando membros nessas organizações sem fins lucrativos, ou mesmo atuando desde 

a criação de um ente, com  a finalidade específica de atuar no auxílio de suas atividades, 

notadamente permitindo a movimentação financeira. Preocupa-se o GAFI com a utilização 

dessas organizações para atos de financiamento do terrorismo e da proliferação, destacando 

a necessidade de atuação sob quatro perspectivas:  

(a)  alcance  ao  setor sem fins lucrativos quanto ao tema do financiamento do terrorismo 

e da proliferação;   

(b) supervisão ou monitoramento do setor, instituindo regras básicas de manutenção 

de informações a respeito de suas atividades, composição, estrutura e registro de 

operações;  

(c) efetiva investigação e coleta de informações referentes a tais entidades,   
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(d) mecanismos eficazes para cooperação internacional, possibilitando atender aos 

pedidos internacionais de informações sobre uma organização sem fins lucrativos 

em questão. 

 

5.2.5.4 Medidas preventivas (Recomendações 9 a 23)  

 

O eixo temático que engloba as recomendações 9 a 23 trata das medidas preventivas 

no combate à lavagem de dinheiro, sendo objeto de dedicação de amplo espaço no texto das 

Recomendações. 

A primeira recomendação a tratar do tema dispõe sobre a questão do sigilo bancário, 

que não pode figurar como fator impeditivo para a implementação das Recomendações. Tal 

medida já era prática adotada pelo GAFI, a fim de evitar que óbices relacionados ao sigilo 

pudessem ser indicados para justificar a não aplicação das Recomendações. 

Recomendação 9. Leis de sigilo de instituições financeiras 

Os  países  deveriam  assegurar  que  as leis  de sigilo  das  instituições  financeiras  
não inibam a implementação das Recomendações do GAFI. 

 

As Recomendações 10 e 11 tratam da devida diligência acerca do cliente e 

manutenção de registros. Princípios básicos a serem aplicados pelas instituições financeiras 

nas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, são os norteadores da questão no que tange 

ao sistema financeiro. 

O primeiro tema a ser tratado é a Due Diligence (DDC), já prevista nas redações 

anteriores, que abrange desde a vedação às contas anônimas, às cautelas necessárias na 

relação das instituições financeiras com seus clientes, visando a imposição de regras que 

permitam a sua perfeita identificação. 



130 
 

 

Como o objetivo primordial nas operações de lavagem de dinheiro consiste na 

ocultação da sua origem, tal disposição permite a aplicação da lógica do “follow the money” 

nas investigações de lavagem de dinheiro ou seja, permitir o rastreamento do percurso de 

determinado fluxo de capitais. 

O texto assegura que a DDC deva ser conduzida pelas instituições financeiras e seja 

prevista em lei interna a fim de que seja dotado de coercibilidade. São estabelecidas, 

pormenorizadamente, as medidas a serem adotadas:  

Recomendação 10. Devida diligência acerca do cliente * 

As instituições financeiras deveriam ser proibidas de manter contas anônimas ou 
contas em nomes obviamente fictícios. 

As instituições financeiras deveriam ser obrigadas a tomarem medidas de devida 
diligência acerca do cliente (DDC) quando: 

(i)        estabelecerem relações de negócios; 

(ii)       realizarem  transações  ocasionais:  (i)  acima  do  limite  designado  
aplicável (US$/EUR  15.000);  ou  (ii)  que  forem  transferências  eletrônicas  nas 
circunstâncias cobertas pela Nota Interpretativa da Recomendação 16; 

(iii)      houver suspeita de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo; 
ou 

(iv)      a instituição financeira tiver dúvidas com relação à veracidade ou 
adequação de dados de identificação do cliente obtidos anteriormente. 

O princípio de que as instituições financeiras deveriam conduzir DDC deverá estar 
estabelecido em lei. Cada país poderá determinar como serão impostas as 
obrigações específicas de DDC, seja por meio de lei ou normas coercitivas. 

As medidas de DDC a serem adotadas são as seguintes: 

(a) identificar o cliente e verificar sua identidade por meio de documentos, 
informações ou dados confiáveis e de fontes independentes. 

(b) identificar o beneficiário e adotar medidas razoáveis para verificar a identidade 
de tal beneficiário, de forma que a instituição financeira obtenha conhecimento 
satisfatório sobre quem é o beneficiário. Para pessoas jurídicas e outras estruturas 
jurídicas, as instituições financeiras deveriam também compreender a propriedade 
e a estrutura  de controle do cliente. 

(c) Compreender e, quando apropriado, obter informações a respeito do propósito 
e da natureza pretendidos da relação de negócios. 

(d) Conduzir  uma devida diligência  contínua  na relação de negócios  e uma 
análise minuciosa das transações conduzidas durante a relação para garantir que 
tais transações sejam consistentes com o conhecimento da instituição sobre o 
cliente, seus negócios e perfil de risco, incluindo, quando necessário, a origem dos 
recursos. 

As instituições financeiras deveriam aplicar cada uma das medidas de DDC 
listadas acima de (a) a (d), determinando até que ponto tais medidas usam uma 
abordagem baseada no risco (ABR), de acordo com as Notas Interpretativas desta 
Recomendação e da Recomendação 1. 

As  instituições  financeiras  deveriam  estar  obrigadas  a  verificarem  a  identidade  
do cliente e do beneficiário antes ou durante o estabelecimento de uma relação de 



131 
 

 

negócios ou na realização de transações para clientes ocasionais. Os países 
poderão permitir que as instituições financeiras completem a verificação em 
prazos razoáveis a partir do estabelecimento da relação, onde os riscos de lavagem 
de dinheiro e financiamento do terrorismo sejam efetivamente administrados e 
onde for essencial não interromper a condução normal dos negócios. 

Quando as instituições financeiras não forem capazes de cumprir com as 
exigências aplicáveis   listadas  nos  parágrafos  de  (a)  a  (d)  acima  (sujeitas  a  
modificações apropriadas de acordo com as medidas de uma abordagem baseada 
no risco), elas deveriam estar obrigadas a não abrirem a conta, não iniciem relações 
de negócios ou não realizarem as transações; ou estar obrigadas a encerrarem a 
relação de negócios; e deveriam  considerar  fazer  uma  comunicação  de  operação  
suspeita  com  relação  ao cliente. 

Essas exigências deveriam ser aplicadas a todos os novos clientes, apesar de que 
as instituições financeiras também deveriam aplicar esta Recomendação aos 
clientes existentes com base na materialidade e no risco, e deveriam conduzir uma 
devida diligência nessas relações existentes em momentos apropriados. 

 

Tais medidas visam identificar se o real titular de uma operação financeira ou conta 

bancária é a pessoa que realmente está realizando as transações, ou ainda, no caso de pessoas 

jurídicas, a identificação abrange também o conhecimento da natureza dos negócios, sua 

propriedade e estrutura de controle.  

Em nota interpretativa, o GAFI destaca a questão da abordagem baseada no risco 

aplicada à presente recomendação, destacando inúmeros fatores de risco a serem levados em 

consideração, em relação a clientes,  países  ou  áreas  geográficas,   produtos,  serviços,  

transações  e  canais  de entrega em particular, como por exemplo: relação de negócios é 

conduzida em circunstâncias incomuns (por exemplo, distância geográfica significativa e 

sem explicação entre a instituição financeira e o cliente.); empresas que tenham acionistas 

nomeados ou ações no formato ao portador; negócios que envolvam grande quantidade de 

dinheiro em espécie; países considerados com procedimentos inadequados de ALD/CFT; 

países sujeitos a sanções, embargos ou medidas semelhantes emitidas, por exemplo, pelas 

Nações Unidas; a propriedade ou estrutura da empresa parece incomum ou excessivamente 

complexa dada a natureza de negócios da empresa; operações em espécie, etc.140 

                                                             
140 Para medidas reforçadas, o GAFI estabelece que “As instituições financeiras deveriam examinar, de maneira 
razoável, o histórico e propósito de todas as transações complexas e de valor excepcionalmente alto, e todos 
os padrões de transações que não tenham propósito econômico ou legal aparente. Quando os riscos de lavagem 
de dinheiro ou financiamento do terrorismo forem mais altos, as instituições financeiras  deveriam conduzir 
medidas de DDC reforçadas,  consistentes com os riscos identificados. Deveriam, especificamente, aumentar 
o grau e natureza do monitoramento  da  relação  de  negócios,  a  fim  de  determinar  se  as  transações  ou 
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A Recomendação 11, por sua vez, trata da questão da manutenção do registro de 

operações, fundamental para o procedimento de investigação de lavagem de dinheiro, bem 

como para assegurar a correta identificação dos fluxos financeiros. Estabelece a 

obrigatoriedade de manutenção de registros por pelo menos cinco anos. 

Recomendação 11. Manutenção de Registros 

As instituições financeiras deveriam ser obrigadas a manter, por pelo menos cinco 
anos, todos os registros necessários de transações, tanto domésticas quanto 
internacionais, para que possam atender rapidamente a pedidos de informação 
feitos pelas autoridades competentes.   Tais   registros   devem   ser   suficientes   
para   reconstruir   transações individuais  (inclusive  os  valores  e  tipos  de  
moedas  envolvidos,  se  houver)  para fornecer, se necessário, provas para 
processos de persecução penal por atividades criminosas. 

As instituições financeiras deveriam manter todos os registros obtidos por meio 
de medidas de DDC (por exemplo, cópias ou registros de documentos oficiais de 
identificação, como passaportes, carteiras de identidade, habilitações de motorista 
ou documentos similares), arquivos e correspondências comerciais das contas, 
inclusive os resultados  de  quaisquer  análises  feitas  (por  exemplo,  averiguações  
para  definir  o histórico e a finalidade de transações complexas e de valores muito 
altos), por pelo menos cinco anos após o fim da relação de negócios, ou da data da 
transação ocasional. 

As  instituições  deveriam  ser  obrigadas  por  lei  a  manter  registros  de  
transações  e informações obtidas por meio de medidas de DDC. 

As  informações  de  DDC  e  registros  de  transações  deveriam  estar  disponíveis  
às autoridades domésticas competentes com atribuições apropriadas. 

 

 As Recomendações 12 a 16 tratam-se de Medidas adicionais para clientes e 

atividades específicas, iniciando a Recomendação 12 pelo tema das Pessoas expostas 

politicamente – PEP, cujo tratamento no bojo das “Quarenta Recomendações” passou a ser 

dado a partir da revisão de 2003. 

                                                             
atividades parecem incomuns ou suspeitas. Entre os exemplos de medidas de DDC reforçadas que podem ser 
aplicadas para relações de negócios de alto risco estão:  
Obter informações adicionais sobre o cliente (por exemplo, ocupação, volume de bens, informações 
disponíveis em fontes públicas, internet etc.), e atualização regular dos dados de identificação do cliente e real 
beneficiário. 
Obter informações adicionais a respeito da natureza da relação de negócios pretendida.  
Obter informações sobre a fonte dos recursos ou fonte de riquezas do cliente. Obter informações sobre os 
motivos das transações pretendidas ou feitas.  
Obter aprovação da alta gerência para iniciar ou continuar a relação de negócios. 
Conduzir  monitoramento  reforçado  da  relação  de  negócios,  aumentando  o número   e  cronograma   dos  
controles   aplicados,   e  selecionar   padrões   de transações que requeiram mais análises. 
Exigir que o primeiro pagamento seja feito por meio de uma conta em nome do cliente com um banco sujeito 
a padrões de DDC similares.” (GAFI, 2012, p. 96) 
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Trata de estabelecer medidas reforçadas de acompanhamento por parte das 

instituições financeiras nos casos de pessoas expostas politicamente, abrangendo também 

seus familiares e pessoas próximas. Assim, as instituições financeiras devem realizar o 

acompanhamento das operações concretizadas com tais pessoas, desde o momento em que 

se permita qualificá-lo como tal. 

Recomendação 12. Pessoas expostas politicamente* 

As  instituições  financeiras  deveriam,  em  relação  às pessoas  expostas  
politicamente (PEPs) estrangeiras, além das medidas normais de devida diligência 
acerca do cliente, ser obrigadas a: 

(a) ter sistemas adequados de gerenciamento de riscos para determinar se o cliente 
ou beneficiário é pessoa exposta politicamente; 

(b) obter  aprovação  da  alta  gerência  para  estabelecer  (ou  continuar,  para  
clientes existentes) tais relações de negócios; 

(c) adotar medidas razoáveis para estabelecer a origem da riqueza e dos recursos; 
e 

(d) conduzir monitoramento reforçado contínuo da relação de negócios. 

As instituições financeiras deveriam ser obrigadas a adotar medidas razoáveis para 
determinar se um cliente ou beneficiário é uma PEP ou pessoa que ocupa função 
importante em uma organização internacional. Nos casos de relações de negócios 
de mais alto risco com essas pessoas, as instituições financeiras deveriam ser 
obrigadas a aplicar as medidas referidas nos parágrafos (b), (c) e (d). 

As exigências para todas as PEPs também se aplicam a familiares ou pessoas 
próximas dessas PEPs. 

 

A recomendação 13 trata da figura do correspondente bancário (correspondente 

banking), tratado no texto anterior na Recomendação 7, cujo objetivo é reforçar as medidas 

CDD em casos de correspondência bancária transfronteiriça, de forma a garantir que ambas 

as instituições financeiras adotem mecanismos de ALD/CFT. Trata-se de recomendação 

voltada à alta administração das instituições financeiras, relacionadas ao tratamento dado no 

caso de formação das figuras dos “correspondentes bancários”: 

Recomendação 13. Correspondência bancária 

As instituições financeiras deveriam, em relação à correspondência bancária 
transfronteiriça  e  outras  relações  similares,  além  das  medidas  normais  de  
devida diligência acerca do cliente, ser obrigadas a: 

(a) reunir informações suficientes sobre instituições correspondentes para 
compreender totalmente a natureza do negócio do correspondente e determinar, a 
partir de informações  de  fontes  abertas,  a  reputação  da  instituição  e  a  
qualidade  da supervisão, inclusive se já foi objeto de investigação de lavagem de 
dinheiro ou financiamento do terrorismo, ou de ação regulatória; 
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(b) avaliar os controles ALD/CFT da instituição correspondente; 

(c) obter   aprovação   da   alta   gerência   antes   de   estabelecer   novas   relações 
correspondentes; 

(d) compreender claramente as respectivas responsabilidades de cada instituição; 
e 

(e) com relação a contas correspondentes de transferência (payable-through 
accounts), assegurar-se de forma satisfatória de que o banco correspondente 
conduziu DDC quanto aos clientes que tenham acesso direto a contas no banco em 
questão e que esse banco tem condições de fornecer informações de DDC 
relevantes caso a instituição solicite. 

As instituições financeiras deverão ser proibidas de iniciar ou continuar uma 
relação de correspondente bancário com bancos de fachada. As instituições 
financeiras deverão ser obrigadas a se assegurar de forma satisfatória que as 
instituições correspondentes não permitem que suas contas sejam usadas por 
bancos de fachada. 

 

Os serviços de transferência de valores, anteriormente previstos apenas na 

Recomendação Especial VI, foram incorporados ao texto geral, estabelecendo, entre outras 

medidas, a necessidade de registro das pessoas físicas ou jurídicas que atuem prestando 

serviços de transferência de dinheiro ou valores, controle de seus agentes, bem como o 

monitoramento quanto à adoção das políticas de ALD/CFT: 

Recomendação 14. Serviços de transferência de dinheiro / valores* 

Os países deveriam adotar medidas que garantam que pessoas físicas ou jurídicas 
que prestem serviços de transferência de dinheiro ou valores (STNV) sejam 
autorizadas ou registradas, e sujeitas a sistemas efetivos de monitoramento e 
cumprimento das medidas relevantes  previstas nas Recomendações  do GAFI. Os 
países deveriam implementar ações para identificar pessoas físicas e jurídicas que 
prestem STNV sem autorização ou registro e aplicar as sanções apropriadas. 

Toda pessoa física ou jurídica que atue como agente também deveria ser 
autorizada ou registrada por uma autoridade competente, ou a prestadora de STNV 
deveria manter uma lista atualizada de seus agentes, acessível às autoridades 
competentes nos países em que a STNV e seus agentes atuem. Os países também 
deveriam adotar medidas para que  as  prestadoras  de  STNV  que  usem  agentes  
os  incluam  em  seus  programas ALD/CFT e os monitorem com relação ao 
cumprimento desses programas. 

 

A Recomendação 15 mantém o tratamento das novas tecnologias, objeto de vários 

estudos do organismo, tendo em vista suas susceptibilidades para utilização em estruturas de 

lavagem de dinheiro. Assim, o tema, que já era tratado na versão anterior na Recomendação 

8, foi mantido no texto, visando a constante análise de novos produtos e práticas de negócios 

para utilização em esquemas de lavagem, como por exemplo os pagamentos por celulares, 
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aplicativos, cartões de crédito pré-pagos, jogos on line, bem como novos produtos bancários 

ou até mesmo as moedas virtuais como o bit coin e assemelhados. 

Recomendação 15. Novas tecnologias 

Os países e instituições financeiras deveriam identificar e avaliar os riscos de 
lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que possam surgir em relação 
a (a) desenvolvimento   de   novos   produtos   e   práticas   de   negócios,   inclusive   
novos mecanismos de entrega, e (b) o uso de novas tecnologias ou em 
desenvolvimento para produtos novos ou já existentes. No caso de instituições 
financeiras, tal avaliação de riscos deveria ocorrer antes do lançamento desses 
novos produtos, práticas de negócios ou  do  uso  de novas  tecnologias  ou  em  
desenvolvimento.  As  instituições  deveriam adotar medidas apropriadas para 
gerenciar ou mitigar tais riscos. 

 

Transferências eletrônicas (wire transfers), tendo em vista serem hoje o mecanismo 

mais utilizado para a movimentação de valores, foram objeto de recomendação específica, 

anteriormente tratada apenas na Recomendação Especial VII (FATF, 2004c).  

Assim, busca-se que as transferências bancárias sejam dotadas de registros que 

permitam a rápida identificação de sua origem e o real beneficiário, seja para as autoridades 

de aplicação da lei em investigações criminais ou processos penais ou para a análise das 

Unidades de Inteligência Financeira. 

As medidas devem ser reforçadas, por exemplo, nos casos de transferências 

internacionais, de forma a garantir a identificação clara do beneficiário e do registro 

completo das contas de origem e destino, assegurando-se a identificação das instituições 

financeiras remetentes, intermediárias e beneficiárias, devendo as últimas ser responsáveis 

por rejeitar operações sem as informações adequadas do remetente e beneficiário. 

Recomendação 16. Transferências eletrônicas* 

Os países deveriam assegurar que as instituições financeiras incluam informações 
requeridas e precisas sobre os remetentes, e informações requeridas do 
beneficiário no caso de transferências eletrônicas e mensagens relacionadas, e que 
as informações permaneçam com a transferência ou mensagem relacionada por 
toda a cadeia de pagamento. 

Os países deveriam garantir que as instituições financeiras monitorem as 
transferências eletrônicas, com vistas a detectar aquelas nas quais faltem 
informações de remetentes e/ou beneficiários e tomar as medidas apropriadas. 

Os países deveriam assegurar que, ao processar uma transferência eletrônica, as 
instituições financeiras adotem medidas de congelamento, além de proibir a 
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realização de  transações  com  pessoas  e  entidades  designadas,  de  acordo  com  
as  obrigações definidas nas Resoluções relevantes do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, tais como a Resolução 1267 (1999) e Resoluções sucessoras, e a 
Resolução 1373 (2001), relativas à prevenção e supressão do terrorismo e do 
financiamento do terrorismo. 

 

A Recomendação 17 traz o tema do recurso a terceiros para cumprimento de 

medidas de CDD, tratado na versão anterior na Recomendação 9.  

Recomendação 17. Recurso a terceiros* 

Os países poderão permitir que as instituições financeiras recorram a terceiros para 
executarem os elementos (a)-(c) das medidas de DDC estabelecidas na 
Recomendação 10 ou para iniciar negócios, desde que sejam cumpridos os 
critérios abaixo. Quando for permitido tal recurso, a responsabilidade final pelas 
medidas de DDC permanece com a instituição financeira que recorre ao terceiro. 

Os critérios a serem cumpridos são os seguintes: 

(a) Uma instituição financeira que recorra a terceiro deveria imediatamente obter 
as informações necessárias a respeito dos elementos (a)-(c) das medidas de DDC 
estabelecidas na Recomendação 10. 

(b) As instituições financeiras deveriam tomar medidas adequadas para ter certeza 
de que as cópias dos dados de identificação e outra documentação relevante 
relativos às medidas de DDC sejam disponibilizados sem demora pelo terceiro 
quando solicitado. 

(c) A  instituição  financeira  deveria  se  assegurar  de  que  o  terceiro  é  regulado, 
fiscalizado ou monitorado, e que possui medidas para cumprir com os requisitos 
de DDC e de manutenção de registro de acordo com as Recomendações 10 e 11. 

(d) Ao determinar em quais países podem estar situados os terceiros que atendem 
as condições, os países deveriam levar em conta as informações disponíveis sobre 
o nível de risco do país. 

Quando uma instituição financeira recorrer a um terceiro que faça parte do mesmo 
grupo  financeiro,  e (i)  o  grupo  aplicar  os  requisitos  de DDC  e de  manutenção  
de registros, de acordo com as Recomendações 10 e 11 e com programas contra a 
lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, de acordo com a 
Recomendação 18; e (ii) onde a efetiva implementação de tais requisitos de DDC 
e de manutenção de registros e os programas ALD/CFT do grupo como um todo 
forem supervisionados por uma autoridade competente, tais autoridades poderão, 
portanto, considerar que a instituição financeira aplica as medidas (b) e (c) acima 
por meio do programa de seu grupo e decidir que (d) não é uma pré-condição 
necessária para a confiança quando o risco mais alto do país for mitigado 
adequadamente pelas políticas ALD/CFT do grupo. 

 

O tema das Recomendações 15 e 22 da versão anterior foi agrupado na vigente 

Recomendação 18, que trata da questão dos controles internos, filiais e subsidiárias 

estrangeiras. Voltada aos grupos financeiros, a Recomendação visa a assegurar que todo o 
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grupo, inclusive filiais estrangeiras e subsidiárias, apliquem as medidas ALD/CFT vigentes 

no país de origem. 

Recomendação 18. Controles internos, filiais e subsidiárias estrangeiras* 

As instituições financeiras deveriam estar obrigadas a implementar programas de 
contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Os grupos 
financeiros deveriam estar obrigados a implementar programas contra lavagem de 
dinheiro e financiamento do terrorismo para todo o grupo, inclusive políticas e 
procedimentos para compartilhamento de informações dentro do próprio grupo 
para fins ALD/CFT. 

As  instituições  financeiras  deveriam  estar  obrigadas  a  garantir  que  suas  filiais 
estrangeiras e subsidiárias onde são proprietárias majoritárias apliquem medidas 
ALD/CFT consistentes com as exigências de seu país de origem para a 
implementação das Recomendações do GAFI por meio dos programas do grupo 
contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. 

 

Importante temática é tratada na Recomendação 19, anteriormente disciplinada na 

redação da Recomendação 21, que diz respeito às operações realizadas com países de alto 

risco. Assim, o GAFI recomenda a adoção de medidas reforçadas de CDD em casos de 

relações com pessoas físicas ou jurídicas e instituições financeiras em países indicados do 

GAFI, notadamente onde há dificuldades ou negativas de implementação de políticas de 

combate à lavagem de dinheiro. 

Há ainda a previsão expressa à aplicação de contramedidas quando solicitado pelo 

GAFI. Como exemplo de contramedidas, podemos citar: exigência de que as instituições 

financeiras apliquem elementos específicos de devida diligência reforçada; introdução de   

mecanismos   reforçados   de   comunicação   ou   de   comunicação sistemática de operações 

financeiras; recusa no estabelecimento de subsidiárias, filiais ou escritórios de representação 

de instituições financeiras do país em questão, ou então levar em conta o fato de que a 

instituição financeira pertinente é de um país que não possui sistemas adequados ALD/CFT; 

proibição as suas instituições  financeiras  de estabelecer  filiais ou escritórios  de 

representação, ou então levar em conta o fato de que a filial ou escritório de representação 

relevante estaria em um país que não possui sistemas adequados ALD/CFT; limitação em 

relações de negócios ou as transações financeiras com o país identificado ou com residentes 

do país; proibição de que as instituições financeiras recorram a terceiros localizados no país 

em questão para conduzir elementos do processo de DDC; exigência de que as instituições 

financeiras revisem e modifiquem, ou, se necessário, encerrem as relações de 
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correspondência bancária com instituições financeiras locais; imposição de obrigações 

reforçadas de fiscalização e/ou exigências de auditoria externa para  filiais  e  subsidiárias  

de  instituições  financeiras  ali sediadas; e imposição de obrigações reforçadas de auditoria 

externa para grupos financeiros no que se refere a suas filiais e subsidiárias localizadas no 

país. 

Recomendação 19. Países de alto risco* 

As instituições financeiras deveriam estar obrigadas a aplicar medidas reforçadas 
de devida diligência acerca do cliente para relações de negócios e transações com 
pessoas físicas e jurídicas e instituições financeiras de países onde as 
Recomendações GAFI assim o exigirem. O tipo de medida reforçada de devida 
diligência aplicada deverá ser efetivo e proporcional aos riscos. 

Os países deveriam estar aptos a aplicar contramedidas adequadas quando 
solicitados pelo GAFI. Os países deveriam estar aptos a aplicar contramedidas 
independentemente de qualquer  solicitação  do GAFI  a esse  respeito.  Tais  
contramedidas  deveriam  ser efetivas e proporcionais aos riscos. 

O tema das contramedidas assume alta relevância quanto ao tratamento  do processo 

sancionador, que será objeto de análise futura. 

A Recomendação 20 trata de um dos temas centrais da política ALD/CFT: a 

comunicação de operações suspeitas.  Agrega as versões anteriores da Recomendação 13 e 

Recomendação Especial IV, disciplinando um mecanismo que assegura a efetividade do 

sistema de inteligência financeira, por meio da estruturação de um sistema apto a receber e 

difundir as informações recebidas das instituições financeiras. 

Destaca-se aqui que a Recomendação é expressa no sentido de que a 

obrigatoriedade da comunicação das operações atípicas/suspeitas deve ser prevista em lei. 

Recomendação 20. Comunicação de operações suspeitas 

Se uma instituição financeira suspeitar ou tiver motivos razoáveis para suspeitar 
que os fundos  sejam  produtos  de  atividade  criminosa  ou  estejam  relacionados  
ao financiamento   do  terrorismo,   ela  deveria   estar  obrigada,   por   lei,  a  
comunicar prontamente suas suspeitas à unidade de inteligência financeira (UIF). 

A Recomendação 21, que reproduz previsão anterior da Recomendação 14, trata 

das garantias de proteção, seja civil ou criminal, em razão da divulgação de informações dos 

clientes, em casos de comunicação, de boa-fé, de operações suspeitas à UIF. Há ainda 
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previsão expressa quanto a figura conhecida por tipping off, ou seja, vedação para que as 

comunicações sejam reveladas aos clientes. 

Trata-se de isenção de responsabilização aos diretores, funcionários e empregados 

das instituições financeiras em razão das comunicações de operações feitas às UIF, 

garantindo assim maior adesão e efetividade ao sistema. 

Recomendação 21. Revelação e confidencialidade 

As instituições financeiras, seus diretores, funcionários e empregados deveriam 
ser: 

(a) protegidos por lei contra responsabilidade civil e criminal por quebra a 
qualquer restrição à divulgação de informações imposta por contrato ou provisão 
legislativa, regulatória ou administrativa, caso comuniquem de boa-fé suas 
suspeitas à UIF, mesmo que não saibam exatamente qual é a atividade criminosa 
em questão e independentemente se a atividade ilegal sob suspeita tenha realmente 
ocorrido; e 

(b) proibidos  por lei de revelar  (“tipping  off”)  o fato de que uma  comunicação  
de operação suspeita (COS) ou informações relacionadas estejam sendo feitas à 
UIF. 

 

As Recomendações 22 e 23, por sua vez, tratam do tema das Atividades e Profissões 

Não-Financeiras Designadas (APNFDs), instituindo para estas as obrigações estabelecidas 

nas  Recomendações  10,  11  12,  15  e  17, destinadas às instituições financeiras.  

Nesse cenário, uma ampla gama de atividades, tais como os cassinos, agentes 

imobiliários, comerciantes de metais e pedras preciosas, advogados, tabeliães, contadores 

quando no exercício de determinadas atividades, ou ainda os prestadores de serviços para 

trusts, passam a figurar como sujeito obrigado a reportar operações às UIF no âmbito de seu 

território. 

Recomendação 22. APNFDs: devida diligência acerca do cliente* 

As obrigações de devida diligência acerca do cliente e manutenção de registros 
estabelecidas  nas  Recomendações  10,  11  12,  15  e  17  se  aplicam  às  atividades  
e profissões não-financeiras designadas (APNFDs) nas seguintes situações: 

(a) Cassinos – quando os clientes estiverem envolvidos em transações financeiras 
de valor igual ou superior ao limite determinado aplicável. 

(b) Agentes imobiliários – quando estiverem envolvidos em transações de compra 
e venda de imóveis para seus clientes. 

(c) Comerciantes de metais preciosos e pedras preciosas – quando estiverem 
envolvidos em qualquer transação em espécie com um cliente de valor igual ou 
superior ao limite determinado aplicável. 
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(d) Advogados,  tabeliães,  outras  profissões  jurídicas  independentes  e  
contadores  – quando prepararem ou realizarem transações para seus clientes 
relacionadas às seguintes atividades: 

Compra e venda de imóveis; 

Gestão de dinheiro, títulos mobiliários ou outros ativos do cliente; Gestão de 
contas correntes, de poupança ou de valores mobiliários; 

Organização de contribuições para a criação, operação ou administração de 
empresas; 

Criação, operação ou administração de pessoas jurídicas ou outras estruturas 
jurídicas, e compra e venda de entidades comerciais. 

(e) Prestadores  de serviços  a empresas e trusts – quando prepararem ou 
realizarem transações para clientes relacionadas às seguintes atividades: 

Atuação como agente de constituição de pessoas jurídicas; 

Atuação  (ou  preparação  para  que  outra  pessoa  atue)  como  diretor  ou 
secretário de uma empresa, um sócio em uma sociedade ou uma posição similar 
em relação a outras pessoas jurídicas; 

Fornecimento de domicílio fiscal, endereço ou acomodação comercial, endereço  
administrativo  ou  de correspondência  para uma empresa, sociedade ou qualquer 
outra pessoa jurídica ou estrutura jurídica; 

Atuação (ou preparação para que outra pessoa atue) como fideicomissário de um 
express trust ou exercício de função equivalente para outra forma de estrutura 
jurídica; 

Atuação (ou preparação para que outra pessoa atue) como acionista indicado para 
outra pessoa. 

  

Já a Recomendação 23, ainda tratando das APNFDs, coloca outras medidas a serem 

adotadas em relação a esses profissionais. Entre essas medidas, destacam-se as medidas 

relacionadas aos advogados, impondo-lhes a condição de sujeito obrigado a reportar 

operações de seus clientes em determinadas situações, o que tem sido motivo de ampla 

discussão doutrinária. 

Outrossim, cabe destacar que o próprio documento já traz no bojo de uma nota 

explicativa da presente Recomendação a advertência de que  

“Não  será  exigido  que  advogados,  tabeliães,  outras  profissões  jurídicas 
independentes  e  contadores,  quando  atuarem  como  profissionais  legais 
independentes,  comuniquem  transações  suspeitas  se  as  informações  relevantes 
tiverem sido obtidas em circunstâncias em que estiverem sujeitos a segredo 
profissional ou privilégio profissional de natureza legal.” (GAFI, 2012, p. 120) 

Assim, ficam ressalvadas as questões relacionadas ao sigilo profissional, como, por 

exempl, o nos casos que abrangem: (a) entrevista da posição legal de seu cliente, ou (b) 
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durante o trabalho de defesa ou representação do cliente em processos judiciais, 

administrativos, de arbitragem ou mediação. 

Recomendação 23. APNFDs: Outras medidas* 

As obrigações definidas nas Recomendações 18 a 21 se aplicam a todas as 
atividades e profissões não-financeiras designadas, sujeitas às seguintes 
qualificações: 

(a) Advogados,  tabeliães,   outras  profissões  jurídicas  independentes   e  
contadores deveriam comunicar operações suspeitas quando, em nome de um 
cliente ou para um cliente, se envolverem em uma transação financeira relacionada 
às atividades descritas  no  parágrafo  (d)  da  Recomendação   22.  Os  países  são  
fortemente encorajados a estenderem a obrigação de comunicação às outras 
atividades profissionais de contadores, inclusive a de auditoria. 

(b) Os  comerciantes  de  metais  e  pedras  preciosos  deveriam  comunicar  
operações suspeitas quando se envolverem em transações em espécie com um 
cliente em valor igual ou superior ao limite determinado aplicável. 

(c) Prestadores de serviços a empresas e trusts deveriam comunicar operações 
suspeitas quando, em nome de cliente ou para um cliente, se envolverem 
transações relacionadas às atividades listadas no parágrafo (e) da Recomendação 
22. 

 

 

5.2.5.5. Transparência e propriedade efetiva de pessoais jurídicas e outras estruturas jurídicas 

(Recomendações 24 e 25)  

 

No presente eixo temático busca-se tratar das figuras societárias e das garantias de 

transparência na sua composição a fim de que se possa identificar seu real proprietário, 

ferramenta fundamental quando do trato com pessoas jurídicas. 

Nesse sentido, resta indispensável que seja possível a obtenção de informações 

adequadas, precisas e atualizadas a respeito da propriedade e estrutura  de  controle  de  

pessoas jurídicas sediadas no país. Devem ser facilmente identificáveis os reais beneficiários 

de uma empresa, incluindo informações sobre a estrutura de controle da empresa, seu 

status, bem como poderes da empresa, seus acionistas e diretores.  

É indispensável, ainda, que as empresas criadas em um país estejam devidamente 

registradas num cadastro, que disponha de informações  básicas, como por exemplo seu 
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nome social, prova de constituição, forma e status legal, endereço do domicílio fiscal, 

poderes reguladores básicos (por exemplo, memorando e estatuto social), lista de diretores; 

registro de seus acionistas ou sócios, contendo os nomes dos acionistas e sócios em 

número de quotas que cada um possui e categorias de ações (inclusive a natureza dos 

direitos de voto associados). 

Ponto de absoluta importância para a política de ALD/CFT se refere a questão das 

ações ao portador e certificados de ações ao portador, uma vez que podem facilitar a 

ocultação de seus reais proprietários, como no caso das SAFI Uruguaias, ou mesmo de 

figuras fiduciárias como os trust ou as fundações e Anstalt, que carecem de transparência em 

suas composições.141  

Recomendação 24. Transparência e propriedade de pessoas jurídicas* 

Os países deveriam adotar medidas para prevenir o uso indevido de pessoas 
jurídicas para a prática de lavagem de dinheiro e de financiamento de terrorismo. 
Deveriam também assegurar que haja informações adequadas, precisas e 
atualizadas a respeito da propriedade e do controle de pessoas jurídicas e que 
possam ser obtidas ou acessadas de maneira tempestiva pelas autoridades 
competentes. Em particular, os países onde haja pessoas jurídicas que possam 
emitir ações ao portador ou certificados de ações ao portador, ou que permitam 
acionistas ou diretores indicados, deveriam adotar medidas efetivas para garantir 
que não sejam usadas indevidamente para lavagem de dinheiro ou financiamento 
do terrorismo. Os países deveriam considerar medidas para facilitar o acesso a 
informações de propriedade e controle por instituições financeiras e APNFDs que 
sigam as obrigações definidas nas Recomendações 10 e 22. 

A utilização de estruturas societárias para lavagem de dinheiro é figura recorrente 

em casos reais, sobretudo em razão da utilização das mesmas para ocultar seus reais 

beneficiários. Preocupado com a identificação dessas estruturas a partir de estudos de 

tipologias e avaliações mútuas, o GAFI, por meio da Recomendação 25, busca tratar da 

questão da transparência em relação a outras estruturas jurídicas, com destaque para a figura 

do trust142. Deve ser garantido o acesso a informações sobre a identidade do instituidor, 

administrador,  agente  fiduciário  (se  houver),  beneficiários  e controladores. 

                                                             
141 Acerca do tema, leia-se A OCDE e os novos paradigmas no combate aos paraísos fiscais (ANSELMO, 
2010),  que trata da estruturação dos paraísos fiscais e das medidas adotadas visando a maior transparência das 
operações com os mesmos.  
142 A figura do trust é uma estrutura de planejamento tributária internacional destinada à proteção de ativos. 
Trata-se de um instituto originário do common law, sendo uma forma de atribuir bens e direitos para terceiros, 
sem a transmissão do direito de propriedade. Conforme Pinto (2007, p. 164): “consiste, basicamente, numa 
relação na qual o instituidor ou disponente (settlor) entrega “coisa” a título definitivo ao fiduciário (trustee), 
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Recomendação 25. Transparência e propriedade de outras estruturas jurídicas* 

Os países deveriam adotar medidas para prevenir o uso indevido de estruturas 
jurídicas para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Em particular, 
deveriam assegurar  que  haja  informações  adequadas,  precisas  e  atualizadas  
sobre  os  express trusts, inclusive informações sobre o instituidor, administrador 
e beneficiários, que possam ser obtidas ou acessadas de maneira tempestiva pelas 
autoridades competentes. Os países deveriam considerar medidas para facilitar o 
acesso a informações de propriedade e controle por instituições financeiras e 
APNFDs que sigam as obrigações definidas nas Recomendações 10 e 22. 

 

5.2.5.6 Poderes e responsabilidades de autoridades competentes e outras medidas 

institucionais (Recomendações 25 a 35) 

 

O tema da atuação das autoridades competentes e a disciplina de seus poderes e 

responsabilidades é ferramenta de fundamental importância para a estruturação do sistema, 

mediante a designação de autoridades de regulação e supervisão. Assim, as autoridades de 

regulação e supervisão das instituições financeiras desempenham papel de suma importância 

na implementação das Recomendações, sendo responsáveis pela higidez do sistema 

financeiro no que tange a sua utilização para lavagem de dinheiro. A atividade de supervisão 

                                                             
que pode ser pessoa física ou a instituição financeira confiável, sem transmitir o direito de propriedade, com a 
obrigação de custodiá-los ou administrá-los, em favor do primeiro ou de um terceiro qualquer, o beneficiário 
(beneficiary), o qual deterá a propriedade substancial ou “econômica”, conforme os termos contratuais ou do 
ato institutivo do trust, não carecendo de um contrato típico, por estabelecer a ligação, como o próprio nome 
já diz, com base na confiança, sujeitando-se àquele que recebe a “coisa” a mantê-la ou utilizá-la em benefício 
de outrem, contraindo título legal sobre ela.” Torres (2001, p. 102-109) destaca que  o instituto apresenta 
dificuldades de definição, tendo uma noção aproximada numa relação fiduciária, em que um sujeito (settlor), 
proprietário dos bens ou do patrimônio (trust fund) efetua a transmissão dos mesmos para outro sujeito, 
denominado fiduciário (trustee), que passa a deter a propriedade formal (trust-ownership, legal state) 
exercendo sobre eles a custódia e administração, a fim de que os ganhos ou rendimentos sejam atribuídos para 
os beneficiários.  Segundo o referido autor, o instituto apresenta disciplina própria na Argentina (fideicomisso), 
Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia, França, Colômbia, Equador, Etiópia, Filipinas, Japão, Israel, 
Liechtenstein, Holanda, México, Panamá, Peru, Sri Lanca, Canadá, Rússia, Venezuela, Escócia, Portugal (zona 
franca da Madeira) e África do Sul. Velo (1998), por sua vez, aponta que o “império do trust” seriam as Ilhas 
Canárias, Jersey e Bermudas. 
Em que pese o Brasil não apresente regulamentação do instituto, que, no âmbito internacional, possui uma 
convenção internacional, celebrada em Haia, em 1º de julho de 1985,  não foi ratificada pelo Brasil, o  trust é 
utilizado, quando existente nos países de tributação favorecida, em razão da isenção para o modelo 
internacional (offshore trusts), seja para a administração de seus rendimentos ou ainda para evitar a incidência 
de tributação pela transmissão do patrimônio, uma vez que os bens usualmente não estão declarados ao fisco. 
No que diz respeito à lavagem de dinheiro, conforme já afirmado em  Anselmo (2013, p. 58-59), o trust facilita 
a ocultação da propriedade real de ativos, geralmente utilizados em operações de investimento estrangeiro 
direto no Brasil. 
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também deve pautar-se pela abordagem baseada no risco, visando a reforçar sua atuação em 

situações de maior risco.   

Recomendação 26. Regulação e supervisão de instituições financeiras* 

Os  países  deveriam  assegurar  que  as  instituições  financeiras  estejam  sujeitas  
a regulação e supervisão adequadas e estejam efetivamente implementando as 
Recomendações do GAFI. As autoridades competentes ou supervisores 
financeiros deveriam tomar as medidas legais ou regulatórias necessárias para 
prevenir que criminosos   e   seus   associados   sejam   titulares   ou   beneficiários   
de   participação significativa ou de controle, ou exerçam função de gerência em 
instituição financeira. Os países não deveriam aprovar a constituição de bancos de 
fachada ou a continuidade de operação por esses bancos. 

Para as instituições financeiras sujeitas aos Princípios Fundamentais (Core 
Principles), as medidas regulatórias e de supervisão que se aplicam para fins 
prudenciais e que também sejam relevantes para a lavagem de dinheiro e o 
financiamento do terrorismo, deveriam ser aplicadas de maneira semelhante para 
fins ALD/CFT. Isso deveria incluir a aplicação de supervisão consolidada ao 
grupo para fins ALD/CFT. 

Outras instituições financeiras deveriam ser autorizadas ou registradas, além de 
adequadamente   reguladas   e   sujeitas   a   supervisão   ou   monitoramento   para   
fins ALD/CFT,   levando-se   em   consideração   o   risco   de   lavagem   de   
dinheiro   ou financiamento   do  terrorismo  naquele  setor.   No  mínimo,  quando  
as  instituições financeiras prestarem serviços de transferência de dinheiro ou 
valores, ou câmbio de dinheiro  ou  moeda,  deveriam  ser  autorizadas  ou  
registradas  e  sujeitas  a  sistemas efetivos de monitoramento e verificação de 
cumprimento das obrigações nacionais ALD/CFT. 

 Ainda sobre a temática da supervisão, tratando aqui dos poderes dos supervisores, 

a Recomendação 27 assegura que os mesmos devem ser dotados de poderes adequados, 

sobretudo para impor obrigações e requisitar informações das instituições financeiras, 

podendo impor sanções pelo descumprimento, inclusive  quanto à cassação ou suspensão da 

autorização para atuação.   

Recomendação 27. Poderes dos supervisores 

Os  supervisores  deveriam  ter  poderes  adequados  para  supervisionar,  monitorar  
e garantir o cumprimento, pelas instituições financeiras, das obrigações para o 
combate à lavagem  de  dinheiro  e  ao  financiamento  do  terrorismo,  inclusive  
autoridade  para conduzir inspeções. Eles deveriam estar autorizados a exigir a 
produção de qualquer informação das instituições financeiras que seja relevante 
no monitoramento de tal cumprimento, bem como a impor sanções alinhadas com 
a Recomendação 35, nos casos de não cumprimento de tais obrigações. Os 
supervisores deveriam ter poder de impor uma variedade de sanções disciplinares 
e financeiras, inclusive o poder de retirar, restringir ou suspender a autorização da 
instituição financeira, onde for aplicável. 
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A regulação e supervisão das APNFDs é objeto da Recomendação 28, tratando 

diretamente da questão dos cassinos. Nesse sentido, o funcionamento dos mesmos deve ser 

objeto de autorização prévia, bem como devem ser adotadas medidas que permitam evitar 

que criminosos e seus associados atuem em seus quadros ou mesmo exerçam funções de 

gerência ou controle. 

As APNFDs devem, assim, ser submetidas a mecanismos de regulação e 

supervisão, visando a adequação a sistemas de monitoramento efetivos quanto ao 

atendimento às obrigações ALD/CFT.  

Recomendação 28. Regulação e supervisão das APNFDs 

As atividades e profissões não-financeiras designadas deveriam estar sujeitas a 
medidas regulatórias e de supervisão, conforme estabelecido abaixo: 

(a) Os cassinos deveriam estar sujeitos a um regime regulatório e de supervisão 
abrangente   que  garanta  que  tenham  efetivamente   implementado   as  medidas 
ALD/CFT necessárias. No mínimo: 

Os cassinos deveriam ser autorizados; 

As autoridades competentes deveriam adotar as medidas legais e regulatórias 
necessárias para prevenir que criminosos e seus associados sejam titulares ou 
beneficiários de participação significativa ou de controle, ou exerçam função de 
gerência ou sejam operadores de um cassino; e 

As autoridades competentes deveriam assegurar que os cassinos sejam 
efetivamente supervisionados com relação ao cumprimento das obrigações 
ALD/CFT. 

(b) Os países deveriam assegurar que outras categorias de APNFDs estejam 
sujeitas a sistemas efetivos de monitoramento e verificação de cumprimento das 
obrigações ALD/CFT. Isso deveria ser feito com base na sensibilidade ao risco. 
Isso pode ser feito (a) por um supervisor ou (b) por uma entidade de autorregulação 
(EAR) apropriado, desde que tal entidade possa garantir que seus membros 
cumpram suas obrigações de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento 
do terrorismo. 

O supervisor ou a EAR também deveria (a) adotar as medidas necessárias para 
prevenir  que  criminosos  ou  seus  associados  sejam  profissionais  acreditados  
ou sejam titulares ou beneficiários de participação significativa ou de controle, ou 
exerçam função de gerência, por exemplo, por meio da avaliação de pessoas com 
base  em  critérios  de  adequação  e  idoneidade  (“fit  and  proper”)  e  (b)  possuir 
sanções efetivas, proporcionais e dissuasivas, de acordo com a Recomendação 35, 
para lidar com o não-cumprimento das obrigações ALD/CFT. 

 

A Recomendação 29 trata da exigência de instituição das Unidades de Inteligência 

Financeira, enquanto estrutura central no ambiente de combate à lavagem de dinheiro, 

responsável por canalizar o recebimento e análise das comunicações de operações suspeitas, 

com a consequente difusão às autoridades competentes.  
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Portanto, essas figuras ocupam um papel de extrema relevância na condição de 

destinatárias das comunicações de operações por parte dos sujeitos obrigados a reportá-las. 

Assim, essas estruturas administrativas são o cérebro do sistema nacional de combate à 

lavagem de dinheiro, canalizando toda a massa de informações originadas dos entes 

obrigados. 

A estrutura das UIF funciona sob um tripé de funções: receber, analisar e difundir. 

Quanto à análise, além de atividade operacional, pautada no tratamento das comunicações 

recebidas conjugadas com outras informações disponíveis, a atividade da UIF também deve 

abranger a análise estratégica, sobretudo para atuar na identificação de tendências e padrões 

relacionados a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que permitirão determinar 

ameaças e vulnerabilidades. 

Quanto à disseminação de informações, as Unidades de Inteligência Financeira 

devem possuir habilidade tanto para a disseminação espontânea de informações, a partir de 

seu trabalho de análise, bem como para realizar a disseminação a pedido de autoridades 

competentes. 

Em nota interpretativa, o documento trata exaustivamente da estruturação das UIF, 

merecendo destaque a expressa menção à necessidade de adesão ao Grupo de Egmont, 

destinado à troca de informações entre as homólogas, bem como faz referência à Declaração 

de Propósitos do Grupo Egmont e seus Princípios de Troca de Informações entre Unidades 

de Inteligência Financeira para casos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do 

Terrorismo, que tratam da questão da estruturação das UIF. 

Recomendação 29. Unidades de Inteligência Financeira * 

Os países deveriam estabelecer uma unidade de inteligência financeira (UIF) que 
sirva como um centro nacional de recebimento e análise de: (a) comunicações de 
operações suspeitas; e (b) outras informações relevantes sobre lavagem de 
dinheiro, crimes antecedentes e financiamento do terrorismo, e de disseminação 
dos resultados de tal análise. A UIF deveria ser capaz de obter informações 
adicionais das entidades comunicantes e ter acesso rápido a informações 
financeiras, administrativas e de investigação que necessite para desempenhar suas 
funções adequadamente. 
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A Recomendação 30, cuja redação se assemelha a Recomendação 27 da versão 

anterior, trata da responsabilidade das autoridades de investigação e aplicação da lei, 

relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, destacando a necessidade 

da condução proativa de investigação financeira nos casos de crimes antecedentes, mesmo 

que praticados fora de sua jurisdição. 

Há a clara menção à “Investigação financeira paralela”, que se refere “à condução 

de investigação financeira concomitante, ou investigação criminal (tradicional) de lavagem 

de dinheiro, financiamento do terrorismo e/ou crimes antecedentes” (GAFI, 2012, p. 141). 

O texto trata ainda de grupos multidisciplinares permanentes ou temporários, tendo em vista 

a complexidade das investigações, que podem agregar elementos de órgãos nacionais 

distintos.  

Recomendação 30. Responsabilidades das autoridades de investigação e de 
aplicação da lei* 

Os países deveriam garantir que as autoridades de investigação e de aplicação da 
lei designadas  sejam  responsáveis  por  investigações  de lavagem  de  dinheiro  
e financiamento do terrorismo dentro da estrutura nacional ALD/CFT. Pelo menos 
nos casos relacionados aos crimes que geram produtos relevantes, essas 
autoridades de investigação e de aplicação da lei designadas deveriam conduzir 
uma investigação financeira paralela proativa quando investigarem crimes de 
lavagem de dinheiro, crimes antecedentes a ela associados e financiamento  do 
terrorismo. Isso deveria incluir os casos onde o crime antecedente associado 
ocorrer fora de suas jurisdições. Os países deveriam  assegurar  que  as  autoridades  
competentes  sejam  responsáveis  por rapidamente identificar, rastrear e iniciar 
ações de bloqueio e apreensão de bens que são ou possam vir a ser objeto de 
confisco, ou que se suspeite sejam produtos de crime. Os países deveriam também 
utilizar, quando necessário, grupos multidisciplinares permanentes  ou  
temporários  especializados  em  investigações  financeiras  ou patrimoniais. Os 
países deveriam garantir, quando necessário, que se realizem investigações  em  
cooperação  com  autoridades  competentes  apropriadas  de  outros países. 

Os poderes das autoridades de investigação e de aplicação da lei são disciplinados 

na Recomendação 31, cujo tratamento se dava na Recomendação 28 da versão anterior, 

visando a assegurar que as autoridades competentes no curso da investigação de lavagem de 

dinheiro, crimes antecedentes ou financiamento do terrorismo, possam ter acesso aos 

documentos e informações necessários à investigação, incluindo medidas compulsórias para 

a requisição de registros aos sujeitos obrigados pela legislação de ALD/CFT. 

A Recomendação ainda dispõe sobre a questão das técnicas de investigação, de 

forma que os países possam assegurar que as autoridades competentes disponham de  acesso 
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a técnicas como as operações encobertas, interceptação de comunicações, entrega 

controlada, etc.  

Recomendação 31. Poderes das autoridades de investigação e de aplicação da lei 

Durante o curso de investigações de lavagem de dinheiro, de crimes antecedentes 
e de financiamento do terrorismo, as autoridades competentes deveriam ter acesso 
a todos os documentos e informações necessários para as investigações, bem como 
para as ações penais e outras ações a elas relacionadas. Esses poderes deveriam 
incluir o poder de adotar medidas compulsórias para a requisição de registros 
mantidos por instituições financeiras, APNFDs e outras pessoas físicas ou 
jurídicas, bem como para a busca de pessoas e propriedades, para a tomada de 
declarações de testemunhas, e para a busca e obtenção de provas. 

Os   países   deveriam   assegurar   que   as   autoridades   competentes   ao   
conduzirem investigação   tenham  acesso  a  uma  grande  variedade  de  técnicas   
investigativas adequadas  às  investigações  de  lavagem  de  dinheiro,  crimes  
antecedentes  e financiamento  do  terrorismo.  Tais  técnicas  incluem:  operações  
encobertas, interceptação de comunicações, acesso a sistemas computacionais e 
entrega controlada. Além   disso,   os   países   deveriam   possuir   mecanismos   
efetivos   para   identificar rapidamente se pessoas físicas ou jurídicas são titulares 
ou controlam contas. Deveriam também  possuir  mecanismos  para  garantir  que  
as  autoridades  competentes  tenham algum procedimento para identificar ativos 
sem notificação prévia do proprietário. Durante as investigações de lavagem de 
dinheiro, crimes antecedentes e financiamento do   terrorismo,   as   autoridades   
competentes   deveriam   poder   solicitar   quaisquer informações relevantes à 
UIF. 

A questão do transporte de valores, também conhecido como cash couriers, era 

objeto de tratamento apenas na Recomendação Especial IX, tendo sido incorporada ao texto 

atual, com objetivo de evitar a utilização do  transporte  físico  transfronteiriço   de  divisas  

e instrumentos negociáveis ao portador para finalidades criminosas.  

Assim, os países devem adotar medidas para: (a) detectar o transporte físico 

transfronteiriço de divisas e instrumentos negociáveis ao portador; (b)  impedir  ou  restringir  

divisas  ou  instrumentos  negociáveis  ao  portador  que estejam sob suspeita de estar 

relacionados a financiamento do terrorismo ou lavagem de dinheiro; (c) impedir ou restringir 

divisas e instrumentos negociáveis ao portador declarados ou informados de maneira falsa; 

(d) aplicar sanções apropriadas nos casos de declaração ou informação falsa; e (e) permitir 

o confisco de divisas ou instrumentos negociáveis ao portador que estejam relacionados a 

financiamento do terrorismo ou lavagem de dinheiro. 

Considerando-se que o fluxo de dinheiro em espécie é sempre de grande interesse 

nas atividades de lavagem de dinheiro, tal iniciativa visa a coibir essa prática, restringindo e 

regulando as operações que envolvam o transporte físico transfronteiriço de moeda. 
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Recomendação 32. Transportadores de valores 

Os países deveriam ter medidas para detectar o transporte transfronteiriço de 
moedas e de outros instrumentos negociáveis ao portador, inclusive por meio de 
um sistema de declaração ou de um sistema de revelação. 

Os países deveriam garantir que suas autoridades competentes disponham de 
autoridade legal  para  reter  ou  restringir  as  moedas  ou  os  outros  instrumentos  
negociáveis  ao portador que forem suspeitos de estar relacionados com o 
financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro ou crimes antecedentes, ou que 
tenham sido objeto de declaração ou revelação falsas. 

Os países deveriam assegurar que sanções efetivas, proporcionais e dissuasivas 
sejam aplicadas às pessoas que façam declarações ou revelações falsas. Nos casos 
em que a moeda ou os outros instrumentos negociáveis ao portador estiverem 
relacionados a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou crimes 
antecedentes, os países também deveriam adotar medidas, inclusive legislativas, 
consistentes com a Recomendação 4, que permitam o confisco do dinheiro ou dos 
instrumentos. 

 

A Recomendação 33 refere-se à manutenção de estatísticas relacionadas a 

efetividade e eficiência de seus sistemas ALD/CFT acerca de questões como as 

comunicações de operações suspeitas recebidas e dissemidas; investigações de lavagem de 

dinheiro e financiamento ao terrorismo, processos e condenações; bens bloqueados, 

apreendidos e confiscados, etc. Apresenta-se como ferramenta de fundamental importância, 

sobretudo para os procedimentos de avaliação mútua a que os países são frequentemente 

submetidos para avaliação quanto à implementação e efetividade no cumprimento das 

Recomendações. 

Recomendação 33. Estatísticas 

Os países deveriam manter estatísticas abrangentes a respeito de assuntos 
relevantes para a efetividade e eficiência de seus sistemas ALD/CFT. Deveriam 
estar incluídas estatísticas a respeito das COS recebidas e disseminadas; 
investigações de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, processos e 
condenações, bens bloqueados, apreendidos e confiscados, assistência jurídica 
mútua ou outros pedidos de cooperação internacional. 

A Recomendação 25 na versão anterior foi objeto da atual Recomendação 34, 

quanto às orientações e feedback, por parte das autoridades competentes, a serem 

endereçados aos sujeitos obrigados. Uma atuação nesse sentido é considerada pelo 

organismo como importante no auxílio aos sujeitos obrigados na detecção e comunicação de 

operações suspeitas.  

Recomendação 34. Orientações e feedback 



150 
 

 

As autoridades competentes, supervisores e EARs deveriam elaborar orientações 
e fornecer feedback, que auxiliarão as instituições financeiras e as atividades e 
profissões não-financeiras designadas a aplicarem as medidas nacionais de 
combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, e, em particular, 
a detectar e comunicar transações suspeitas. 

A última Recomendação do bloco dispõe sobre a questão das sanções a serem 

aplicadas aos entes privados que descumpram suas obrigações no combate à lavagem de 

dinheiro. Para o GAFI, os países devem dispor de sanções efetivas, proporcionais e 

dissuasivas, de natureza criminal, civil ou administrativa, a serem aplicadas não só às 

instituições financeiras e equiparados, mas também a seus diretores e alta gerência. Visam, 

dessa forma, assegurar que os sujeitos obrigados atuem efetivamente no cumprimento de 

suas obrigações legais e regulares. 

Recomendação 35. Sanções 

Os países deveriam garantir que haja uma variedade de sanções efetivas, 
proporcionais e dissuasivas, de natureza criminal, civil ou administrativa, a serem 
aplicadas às pessoas físicas e jurídicas cobertas pelas Recomendações 6, e de 8 a 
23, que não cumpram as obrigações ALD/CFT. As sanções deveriam se aplicar 
não somente a instituições financeiras e APNFDs, mas também a seus diretores e 
à alta gerência. 

 

5.2.5.7 Cooperação Internacional (Recomendações 36 a 40) 

 

O último bloco das Recomendações aborda a cooperação internacional, abrangendo 

as Recomendações 36 a 40, que disciplinam temas como a assistência mútua, extradição, 

bloqueio e confisco, e outras formas de cooperação.  

Inicialmente, a Recomendação 36 trata dos instrumentos internacionais, em plena 

interação com instrumentos de hard law, estabelecendo que os países devem assinar e 

implementar completamente os seguintes instrumentos: 

- Convenção de Viena (1988); 

- Convenção de Palermo (2000); 
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- Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (2003);  

- Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo 

(1999). 

Além dos quatro instrumentos principais, também são objetos de recomendação, se 

aplicáveis, outros instrumentos internacionais considerados importantes: Convenção do 

Conselho da Europa sobre o Crime Cibernético (2001); Convenção Interamericana contra o 

Terrorismo (2002); e a Convenção do Conselho da Europa sobre Lavagem, Busca, 

Apreensão e Confisco de Produtos de Crimes e sobre o Financiamento do Terrorismo (2005). 

Forma-se, assim, um vetor de estímulo à ratificação e implementação de 

importantes instrumentos internacionais, que vão além da lavagem de dinheiro, alcançando 

temas fundamentais na atualidade como a criminalidade organizada, corrupção, tráfico de 

pessoas, crimes cibernéticos, etc. 

Recomendação 36. Instrumentos internacionais 

Os países deveriam adotar medidas imediatas para serem signatários e 
implementarem completamente a Convenção de Viena (1988), a Convenção de 
Palermo (2000), a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (2003), e a 
Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo 
(1999). Onde for aplicável, os países também serão incentivados a ratificarem e 
implementarem outras convenções internacionais importantes, como a Convenção 
do Conselho da Europa sobre o Crime Cibernético (2001), a Convenção 
Interamericana contra o Terrorismo (2002) e a Convenção do Conselho da Europa 
sobre Lavagem, Busca, Apreensão e Confisco de Produtos de Crimes e sobre o 
Financiamento do Terrorismo (2005). 

A Recomendação 37 disciplina a assistência jurídica mútua, enquanto instrumento 

fundamental de cooperação da atualidade, buscando assegurar que os países possam ter base 

legal adequada para fins de prestação de assistência, seja por meio de tratados, acordos ou 

outros mecanismos de cooperação. 

O GAFI estabelece que os países devem adotar medidas que não proíbam ou 

imponham condições que possam restringir ou impedir a prestação de assistência, além  de 

priorizar os processos relacionados aos pedidos de assistência mútua. Por outro lado, não 

devem recusar atendimento em casos de crimes fiscais ou impor o sigilo bancário como 

negativa, bem como  assegurar a confidencialidade no tratamento do tema. 
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Quanto à dupla incriminação, há previsão expressa quanto a necessidade de 

fornecer assistência mesmo em caso de ausência, quando não ensejar medidas coercitivas, 

de forma que a questão da dupla incriminação ser interpretada da maneira mais favorável à 

ensejar a cooperação. 

O tema da cooperação por meio da assistência jurídica mútua é tratado de maneira 

bastante extensa, visando a assegurar sua ampla utilização nos casos de ALT/CFT, uma vez 

que a cooperação internacional é ferramenta indispensável em muitos casos, sobretudo em 

razão do intenso fluxo de movimentações financeiras internacionais dos grupos criminosos 

organizados. 

Recomendação 37. Assistência Jurídica Mútua 

Os países deveriam prestar, de maneira rápida, construtiva e efetiva, a mais ampla 
assistência jurídica mútua possível com relação a investigações, processos e 
procedimentos relacionados à lavagem de dinheiro, aos crimes antecedentes e ao 
financiamento  do terrorismo.  Os países deveriam ter uma base legal adequada 
para prestar assistência e, quando apropriado, deveriam ter em vigor tratados, 
acordos ou outros mecanismos para fortalecer a cooperação. Em particular, os 
países: 

(a) Não deveriam proibir ou impor condições que restrinjam de forma 
desnecessária ou indevida a prestação de assistência jurídica mútua. 

(b) Deveriam garantir que possuem processos claros e eficientes para a priorização 
e execução oportuna dos pedidos de assistência jurídica mútua. Os países deveriam 
utilizar  uma  autoridade  central  ou  outro  mecanismo  oficial  estabelecido  para  
a efetiva transmissão e execução dos pedidos. Deveria ser mantido um sistema de 
gerência de casos para se monitorar o progresso dos pedidos. 

(c) Não deveriam se recusar a atender a um pedido de assistência jurídica mútua 
tendo como única justificativa o fato de o crime envolver também questões fiscais. 

(d) Não  deveriam  se  recusar  a  atender  a  um  pedido  de  assistência  jurídica  
mútua alegando que as leis locais exigem que as instituições financeiras 
mantenham sigilo ou confidencialidade. 

(e) Deveriam manter a confidencialidade dos pedidos de assistência jurídica mútua 
recebidos e as informações neles contidas, sujeitos aos princípios fundamentais de 
direito interno, com o objetivo de proteger a integridade da investigação ou do 
inquérito. Se o país requerido não puder cumprir com as exigências de 
confidencialidade, deveria informar imediatamente ao país requerente. 

Os países deveriam oferecer assistência jurídica mútua, mesmo na ausência da 
dupla incriminação, se a assistência não envolver ações coercitivas. Os países 
deveriam considerar adotar tais medidas conforme necessário para que possam 
prestar um amplo escopo de assistência na ausência da dupla incriminação. 

Quando a dupla incriminação for necessária para a assistência jurídica mútua, esse 
requisito deveria ser considerado cumprido independentemente se ambos os países 
classificarem o crime na mesma categoria de delitos ou o denominarem com a 
mesma terminologia,  uma  vez  que  ambos  os  países  criminalizam  a  conduta  
subjacente  ao delito. 
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Os países deveriam garantir que, dentre os poderes e técnicas investigativas 
exigidos na Recomendação 31, e quaisquer outros poderes e técnicas 
investigativas disponíveis para suas autoridades competentes: 

(a) todos  aqueles  relacionados   à  produção,   busca  e  apreensão   de  
informações, documentos ou provas (inclusive registros financeiros) de 
instituições financeiras ou outras pessoas, e depoimentos de testemunhas; e 

(b) uma grande variedade de outros poderes e técnicas investigativas; 

também estejam disponíveis para o uso em resposta a pedidos de assistência 
jurídica mútua e, se for consistente com seus sistemas internos, em resposta a 
pedidos diretos de autoridades judiciais ou investigativas estrangeiras a 
homólogos domésticos. 

Para evitar conflitos de jurisdição, deveria ser considerada a concepção e a 
aplicação de mecanismos para determinar o melhor local para processar os réus 
nos interesses da justiça nos casos sujeitos a processos em mais de um país. 

Os países deveriam, ao realizarem pedidos de assistência jurídica mútua, fazer os 
melhores esforços para fornecer informações factuais e legais completas, que 
permitirão que os pedidos sejam atendidos de maneira oportuna e eficiente, 
inclusive nos casos de urgência, e deveriam enviar os pedidos por meios rápidos. 
Antes do envio dos pedidos, os países deveriam se assegurar de atender às 
exigências e formalidades legais para obter a assistência. 

As autoridades responsáveis pela assistência jurídica mútua (por exemplo, a 
autoridade central)  deveriam  possuir  recursos  financeiros,  humanos  e  técnicos  
adequados.  Os países deveriam ter processos para garantir que os funcionários 
dessas autoridades mantenham alto padrão profissional, inclusive padrão de 
confidencialidade,  além de terem integridade e serem devidamente qualificados. 

 A assistência jurídica mútua para fins de congelamento e confisco foi objeto de 

recomendação específica, tamanha a importância do tema nos casos de ALT/CFT. Assim 

como o congelamento e o confisco de bens são ferramentas indispensáveis para o combate 

a lavagem de dinheiro, buscou-se estabelecer  a necessidade de ações rápidas pelas 

autoridades competentes nesses casos, visando que tal medida possa ser implementada por 

meio da assistência jurídica mútua. 

Recomendação 38. Assistência jurídica mútua: congelamento e confisco* 

Os países deveriam assegurar que possuem a autoridade para adotar ações rápidas 
em resposta a pedidos de outros países para identificar, bloquear, apreender e 
confiscar bens lavados; produtos da lavagem de dinheiro, dos crimes antecedentes 
e do financiamento   do   terrorismo,   instrumentos   utilizados   ou   pretendidos   
de   serem utilizados no cometimento desses crimes; ou bens de valor 
correspondente. Essa autoridade deveria incluir a capacidade de responder a 
pedidos feitos com base nos procedimentos de confisco sem condenação criminal 
prévia e medidas cautelares relacionadas, exceto se for inconsistente com os 
princípios fundamentais de direito interno. Os países também deveriam possuir 
mecanismos efetivos para administrar tais bens, instrumentos ou bens de valor 
correspondente, e acordos para coordenar procedimentos de apreensão e confisco, 
inclusive o compartilhamento de bens confiscados. 
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A extradição é objeto de tratamento na Recomendação 39, que tem como objetivo 

evitar que países possam ser escolhidos por pessoas acusadas de lavagem de dinheiro ou 

financiamento ao terrorismo em razão da permissividade de suas jurisdições ou de 

posicionamentos restritivos em relação à extradição. Assim, o conteúdo da recomendação 

visa a garantir que os crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo sejam 

passíveis ao instituto e mais, que os países assegurem rapidez no seu processo. Ainda é 

objeto da recomendação a questão da extradição de nacionais, interpretação ampla da dupla 

incriminação, bem como a existência de mecanismos simplificados para sua realização 

como, por exemplo, a transmissão direta de ordens de prisão. 

Recomendação 39. Extradição 

Os países deveriam atender de maneira construtiva e efetiva a pedidos de 
extradição relacionados  a  lavagem  de  dinheiro  e  financiamento  do  terrorismo  
sem  atrasos indevidos. Os países deveriam também adotar todas as medidas 
possíveis para garantir que não sejam refúgios para pessoas acusadas de 
financiamento do terrorismo, de atos terroristas ou organizações terroristas. Em 
particular, os países: 

(a) deveriam garantir que lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo 
sejam crimes sujeitos à extradição; 

(b) deveriam garantir que possuem processos claros e eficientes para a execução 
rápida de pedidos de extradição, inclusive a priorização quando apropriado. 
Deverá ser mantido um sistema de acompanhamento de casos para monitorar o 
progresso dos pedidos; 

(c) não deveriam impor condições que restrinjam de forma desnecessária ou 
indevida a execução dos pedidos; e 

(d) deveriam garantir que possuem um sistema legal adequado para a extradição. 

Os países deveriam extraditar seus próprios cidadãos, ou, no caso de que não o 
fazem apenas com base na nacionalidade, tais países deveriam, a pedido do país 
que solicita a extradição, submeter, sem demora, o caso a suas autoridades 
competentes para fins de persecução penal dos crimes declarados no pedido. Tais 
autoridades deveriam tomar suas decisões  e conduzir  esses  processos  da  mesma  
maneira  que o fariam  caso  se tratasse de qualquer outro crime grave de acordo 
com as leis domésticas do país. Os países envolvidos deveriam cooperar entre si, 
especialmente nos aspectos processuais e comprobatórios, para garantir a 
eficiência das persecuções penais. 

Quando a dupla incriminação for necessária para a extradição, essa exigência 
deveria ser  atendida,  independentemente  de  ambos  os  países  definirem  o  
crime  da  mesma maneira  ou o denominarem  usando  a mesma  terminologia,  
uma vez que ambos os países criminalizam a conduta subjacente ao delito. 

De  acordo  com  os  princípios  fundamentais  de  direito  interno,  os  países  
deveriam possuir  mecanismos  simplificados  de  extradição,  tais  como  permitir  
a  transmissão direta dos pedidos de prisão temporária entre as autoridades 
apropriadas, extraditar pessoas  apenas  com  base  em  mandados  de  prisão  ou  
julgamentos,  ou  introduzir processos  simplificados  de  extradição  de  pessoas  
que,  voluntariamente,  aceitem renunciar   ao   processo   formal   de   extradição.   
As   autoridades   responsáveis   pela extradição deveriam dispor de recursos 
financeiros, humanos e técnicos adequados. Os países deveriam ter processos para 
garantir que os funcionários dessas autoridades mantenham alto padrão 
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profissional, inclusive padrão de confidencialidade,  além de terem integridade e 
serem devidamente qualificados. 

  

As outras formas de cooperação internacional são objeto de tratamento na 

Recomendação 40, que busca também estimular a cooperação nos casos de lavagem de 

dinheiro ou seus crimes antecedentes e de financiamento ao terrorismo, estabelecendo 

inclusive que os países deveriam cooperar espontaneamente, devendo existir base legal para 

a mais ampla cooperação. Por tratar-se de um crime que tem na transnacionalidade uma de 

suas características, tendo em vista a busca de diversas jurisdições com objetivo de evitar o 

rastreamento e assim afastar os valores de sua origem, a cooperação entre os países é uma 

das ferramentas fundamentais para o combate à lavagem de dinheiro.  

Recomendação 40. Outras formas de cooperação internacional 

Os países deveriam assegurar que suas autoridades competentes possam fornecer, 
de maneira rápida, construtiva e eficiente, a mais ampla variedade de cooperação 
internacional com relação a lavagem de dinheiro, crimes antecedentes e 
financiamento do terrorismo. Os países deveriam cooperar tanto espontaneamente 
quanto a pedido, e deveria haver uma base legal para se prestar cooperação. Os 
países deveriam autorizar suas autoridades competentes a usar os meios mais 
eficientes para cooperar. Caso uma autoridade  competente  necessite  acordos  ou 
arranjos  bilaterais  ou  multilaterais,  tais como Memorandos de Entendimentos 
(MOU), os mesmos deveriam ser negociados e assinados de maneira célere com a 
maior quantidade de homólogos estrangeiros. 

As autoridades competentes deveriam usar canais ou mecanismos claros para a 
transmissão e execução efetiva de pedidos de informação ou outros tipos de 
assistência. Essas  autoridades   deveriam  ainda  possuir  processos  claros  e  
eficientes   para  a priorização e rápida execução de pedidos, bem como para 
salvaguardar as informações recebidas. 

 

Observa-se, portanto, a estruturação de um amplo arcabouço de medidas tendo por 

objetivo estruturar os sistemas nacionais de combate  à lavagem de dinheiro de maneira 

uniforme nos países, evitando assim a utilização de lacunas nos sistemas nacionais por parte 

das estruturas criminosas. As Recomendações firmam-se como o documento mais 

importante sobre o tema, garantindo ao GAFI o papel de proeminência no tema na ordem 

internacional. 
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5.2.6 Corrupção: um novo desafio? 

 

 

O Relatório Anual do GAFI 2010 2011 (FATF, 2011)143 destaca o pedido dos 

líderes do G20 ao GAFI para auxiliar a detectar os atos de corrupção, bem como impedir a 

prática desses crimes por meio do reforço das Recomendações do GAFI. Em resposta, o 

GAFI destacou que a corrupção e lavagem de dinheiro estão intrinsecamente ligadas e que, 

da mesma forma que ocorre em relação a outros crimes graves, os crimes de corrupção e 

desvio de recursos públicos geralmente são cometidos com a finalidade de obtenção de 

ganhos privados.  

Assim, o combate à lavagem de dinheiro funcionaria como um dos pilares da 

agenda de combate à criminalidade grave e organizada, com o objetivo de privar os 

criminosos de ganhos ilícitos bem como incriminando os que atuam da lavagem desses 

ganhos.  

Segundo organismo, a implementação bem-sucedida e eficaz das Recomendações 

permite a existência de um ambiente em que é mais difícil para que a corrupção prospere e 

passar despercebida, notadamente em razão dos controles preventivos no setor financeiro, 

acompanhamento das pessoas politicamente expostas, etc.  

Corrêa (2013, p. 156-158) traz que a relação entre corrupção e lavagem de dinheiro 

já havia sido levantada em 2005, na primeira reunião plenária conjunta com uma projeção 

regional, o Asia-Pacific Group (APG), realizada em Cingapura, em junho de 2005.  

Nessa primeira abordagem sobre o tema da corrupção, concluiu-se que, ao mesmo 

tempo em que a corrupção constitui fonte importante de recursos ilícitos a serem “lavados”, 

pode afetar a eficácia dos sistemas nacionais de prevenção e combate à lavagem de dinheiro 

e ao financiamento do terrorismo, ao envolver instituições do Estado, como o Judiciário, a 

polícia e os órgãos supervisores. 

                                                             
143 The G20 leaders have asked the FATF to help detect the proceeds of corruption and deter corruption 
offences by strengthening the FATF Recommendations, taking corruption issues into account in the process.   
The FATF has developed an information note to raise public awareness on how the use of the FATF 
Recommendations can help combat corruption. (FATF, 2011, p. 9) 
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O GAFI publicou em 2013 o documento Best Practices Paper: The use of the FATF 

Recommendations to combat corruption (FATF, 2013)144, onde trata da utilização das 

Recomendações como mecanismo de combate à corrupção. Além do referido documento, 

podem ser citados ainda os seguintes trabalhos do órgão sobre o tema: 

 A Reference Guide and Information Note on the use of the FATF 

Recommendations to support the fight against Corruption (the Corruption 

Information Note)145 publicado em outubro de 2012, sobre a utilização das 

Recomendações para o combate à corrupção;  

 Guidance on Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)146 

que trata da implementação das Recomendações relacionadas às pessoas 

politicamente expostas, publicado em junho de 2013;  

 Specific Risk Factors in Laundering the Proceeds of Corruption: Assistance 

to Reporting Entities147, publicado em junho de 2012, que busca auxiliary as 

instituições financeiras e entidades não financeiras a analisar e compreender 

os fatores de risco associados com lavagem de dinheiro oriundo da corrupção;  

 Laundering the Proceeds of Corruption148, publicado em julho de 2011, 

analisa tipologias relacionadas à lavagem de dinheiro tendo como crime 

antecedente a corrupção. 

Assim, observa-se que, embora não diretamente colocado como tema no mandato 

do GAFI, o organismo destaca a importância da implementação das Recomendações como 

uma ferramenta no combate à corrupção, sobretudo em razão de facilitar a detecção, 

investigação e recuperação de ativos oriundos de tais crimes. Por outro lado, a associação 

                                                             
144 Disponível em <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/BPP-Use-of-FATF-
Recs-Corruption.pdf> . Acesso em 11 set. 2014. 
145 Disponível em <http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/Corruption%20Reference%20Guide%20and%20Information%20Note
%202012.pdf>. Acesso em 11 set. 2014. 
146 Disponível em <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-PEP-Rec12-
22.pdf>. Acesso em 11 set. 2014. 
147 Disponível em <http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/Specific%20Risk%20Factors%20in%20the%20Laundering%20of%20
ProProce%20of%20Corruption.pdf>. Acesso em 11 set. 2014. 
148 Disponível em <http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/Laundering%20the%20Proceeds%20of%20Corruption.pdf>. Acesso 
em 11 set. 2014.  
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entre lavagem de dinheiro e corrupção tenda a reforçar ainda mais a legitimidade das 

recomendações e o papel do GAFI. 

 

 

 

5.3 LAVAGEM DE DINHEIRO NO AMBIENTE ONUSIANO 

 

 

Além da Convenção de Viena (1988), é importante destacar outros três 

instrumentos onusianos que tratam do tema da lavagem de dinheiro. O primeiro deles, a 

Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo (1999), que busca 

evitar o financiamento às organizações terroristas e assim enfraquecer ou eliminar suas 

atividades. 

A Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional 

(Palermo, 2000), por sua vez, com suas disposições específicas sobre lavagem de dinheiro, 

marca a passagem da obrigação internacional insculpida na Convenção de Viena de 

criminalizar a lavagem de dinheiro oriundo do crime de tráfico de entorpecentes para todos 

os crimes graves. 

Por fim, cabe citar a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Mérida, 

2003), que, embora trate do tema da corrupção, traz capítulo específico sobre a lavagem de 

dinheiro, tendo em vista a relação entre os dois crimes. 

 

 

5.3.1 Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo (1999) 

 

Apesar da dificuldade na conceituação do que é terrorismo, apontada por Miniuci 

(2012, p. 7), cujo termo apresenta mais de uma centena de conceitos na doutrina sem que 



159 
 

 

haja consenso, o tema do financiamento do terrorismo foi associado ao combate a lavagem 

de dinheiro em razão da lógica semelhante de utilização de produtos financeiros.  

Considerado uma preocupação internacional (MEDEIROS, 2011, p. 337), foi 

alçado como questão prioritária para a ONU desde a década de 1990 (GRAHAN, BELL e 

ELLIOT, 2003, p. 33). Culminou,  no ano de 1999, com a adoção da Convenção 

Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo149. Data ainda de 1999 a 

edição da Resolução 1267 do Conselho de Segurança da ONU, que instituiu o regime de 

sanções financeiras com o objetivo de atingir o poder financeiro das organizações terroristas, 

com o congelamento de fundos de pessoas e entidades identificadas, ou a elas associadas. 

Na resolução da Assembléia Geral 51/210, de 17 de dezembro de 1996, parágrafo 

3, inciso (f), os Estados foram exortados a adotarem providências para obstar e neutralizar, 

por meio de medidas internas apropriadas, o financiamento, direto ou indireto, de terroristas 

e organizações terroristas por organizações que tenham, ou aleguem ter, fins filantrópicos, 

sociais ou culturais, ou que estejam, ainda, engajadas em atividades ilegais tais como tráfico 

de armas e de drogas e extorsão, inclusive a exploração de pessoas para fins de financiamento 

de atividades terroristas e, em particular, a considerarem, quando pertinente, a adoção de 

medidas reguladoras para obstar e neutralizar movimentações de fundos supostamente 

destinados a fins terroristas, sem ameaçar, de qualquer forma, movimentações de capital 

legítimas e, por fim, a intensificarem o intercâmbio de informações sobre a movimentação 

desses fundos.  

Foi criado, ainda, um Comitê Ad Hoc, que por meio de nova resolução, em 08 de 

dezembro de 1998, foi encarregado de elaborar a minuta de uma convenção internacional 

para a supressão do financiamento ao terrorismo, com vistas a complementar os instrumentos 

internacionais afins vigentes, dando origem então ao documento em questão. 

Segundo Correa (2013, p. 67), a Convenção teve inspiração “na estratégia de 

combate ao crime organizado transnacional por intermédio da prevenção e do combate à 

lavagem de dinheiro”. Nesse sentido, considerava-se que o enfrentamento ao terrorismo 

                                                             
149 Incorporada no direito pátio por meio do Decreto n° 5.640 de 26 de dezembro de 2005. Promulga a 
Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo. 
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poderia se dar por meio da supressão de suas fontes de financiamento e lucro, por meio de 

estratégias financeiras.  

A Convenção institui a obrigação dos signatários a criminalizarem o financiamento 

ao terrorismo, bem como a tentativa e associação para tal fim. Os principais pontos tratados 

pela Convenção podem ser destacados como: 

a) Obrigação de reprimir penalmente o financiamento do terrorismo; 

b) Obrigação das instituições financeiras de monitoramento das operações 

financeiras; 

c) Monitoramento do transporte do dinheiro em espécie; 

d) Mecanismos de intercâmbio seguro e rápido de informações entre órgãos e 

países;  

e) Reforço dos mecanismos de confisco de ativos e de assistência judicial mútua 

que permitam o levantamento do segredo bancário e fiscal. 

O artigo 1º trata da conceituação do financiamento ao terrorismo, apontando que: 

1. Qualquer pessoa estará cometendo um delito, em conformidade com o disposto 
na presente Convenção, quando, por qualquer meio, direta ou indiretamente, ilegal 
e intencionalmente, prover ou receber fundos com a intenção de empregá-los, ou 
ciente de que os mesmos serão empregados, no todo ou em parte, para levar a 
cabo: 

a) Um ato que constitua delito no âmbito de e conforme definido em um dos 
tratados relacionados no anexo; ou 

b) Qualquer outro ato com intenção de causar a morte de ou lesões corporais 
graves a um civil, ou a qualquer outra pessoa que não participe ativamente das 
hostilidades em situação de conflito armado, quando o propósito do referido ato, 
por sua natureza e contexto, for intimidar uma população, ou compelir um governo 
ou uma organização internacional a agir ou abster-se de agir. 

 

Assim, o crime de financiamento ao terrorismo é caracterizado, primeiramente, 

como o ato de “por qualquer meio, direta ou indiretamente, ilegal e intencionalmente, prover 

ou receber fundos com a intenção de empregá-los, ou ciente de que os mesmos serão 

empregados, no todo ou em parte, para levar a cabo” atos terroristas definidos nas diferentes 
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Convenções da ONU sobre terrorismo150. A alínea “b”, por sua vez, permite a abertura para 

um conceito de terrorismo como qualquer ato com intenção de causar a morte de ou lesões 

corporais graves a um civil, ou a qualquer outra pessoa que não participe ativamente das 

hostilidades em situação de conflito armado, quando o propósito do referido ato, por sua 

natureza e contexto, for intimidar uma população, ou compelir um governo ou uma 

organização internacional a agir ou abster-se de agir. 

O artigo 4°, por sua vez, estabelece que os Estados parte deverão tratar como 

crimes, de acordo com sua legislação interna, os atos acima descritos. 

 

5.3.2. Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional (Palermo, 

2000) 

 

Na esteira dos instrumentos internacionais no âmbito da ONU, a Convenção das 

Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional – Convenção de Palermo151, 

aprovada em 15.11.2000, consiste em outro importante marco no tratamento do fenômeno 

da lavagem de dinheiro.  

                                                             
150 O texto enumera nove instrumentos internacionais, a saber: 
1. Convenção para a Repressão ao Apoderamento Ilícito de Aeronaves, feita na Haia, em 16 de dezembro 1970. 
2. Convenção para a Repressão aos Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, feita em Montreal, em 
23 de setembro de 1971. 
3. Convenção sobre a Prevenção e Punição de Crimes contra Pessoas que Gozam de Proteção Internacional, 
inclusive Agentes Diplomáticos, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 14 de dezembro de 
1973. 
4. Convenção Internacional contra a Tomada de Reféns, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 
em 17 de dezembro de 1979. 
5. Convenção sobre a Proteção Física do Material Nuclear, adotada em Viena em 03 de março de 1980. 
6. Protocolo para a Repressão de Atos Ilícitos de Violência nos Aeroportos que Prestem Serviço à Aviação 
Civil Internacional, complementar à Convenção para a Repressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da 
Aviação Civil, feita em Montreal, em 24 de fevereiro de 1988. 
7. Convenção para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima, feita em Roma, 
em 10 de março de 1988. 
 8. Protocolo para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança de Plataformas Fixas localizadas na 
Plataforma Continental, feita em Roma em 10 de março de 1988. 
 9. Convenção Internacional para a Supressão de Atentados Terroristas com Bombas, adotada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1997.  
151 Decreto no 5015 de 15 de março de 2004. Promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional. 
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A Convenção tem como antecedente a Conferência Ministerial Mundial sobre o 

Crime Organizado Transnacional, realizada em 1994, quando foi reconhecido o enorme 

crescimento do fenômeno. Gomes (2008, p. 25) destaca também como antecedentes a 

aprovação pela Assembléia Geral da ONU de um Plano de Ação Global e a criação de um 

comitê ad hoc intergovernamental em 1998.152  

Impulsionado pelo fenômeno da globalização, que apresentou reflexos diretos no 

avanço e internacionalização da criminalidade (HIRSH, 2005; SILVA, 2009; AMBOS, 

2007), o tema foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) no relatório The 

Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment (2010), no 

qual elabora um estudo estratégico sobre a ameaça à segurança que representa o crime 

organizado, demonstrando que o mesmo fatura bilhões de dólares por ano com o tráfico de 

drogas, armas, pessoas, recursos naturais, produtos pirateados, bem como pirataria marítima 

e cibernética. 

Assim, a iniciativa da ONU com o instrumento multilateral conhecido como 

“Convenção de Palermo” marcou sua atuação em relação ao tema. Em que pese o conceito 

de crime organizado seja objeto de amplas discussões, o documento multilateral introduz 

normativamente a conceituação de grupo criminoso organizado como sendo:  

grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando 
concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou 
enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou 
indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material. 

A Convenção de Palermo estabelece a obrigação aos signatários em criminalizar 

em seu território: 

a) Um dos atos seguintes, ou ambos, enquanto infrações penais distintas das que 
impliquem a tentativa ou a consumação da atividade criminosa: 

                                                             
152 Corrêa (2013, p. 49), ao tratar da contextualização da Convenção de Palermo, coloca como seus 
antecedentes  “lançamento do Programa das Nações Unidas para Prevenção Criminal e Justiça Penal, em 1991; 
criação da Comissão de Prevenção do Crime e Justiça Criminal (CPCJC); realização da Conferência Mundial 
Ministerial sobre Crime Organizado Transnacional, em 1994, com a preparação de Plano de Ação Global 
adotado pela Assembleia Geral da ONU; o Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Justiça 
Criminal, em 1995, que “propiciou uma discussão atualizada a respeito do potencial da ameaça da crimina-
lidade transnacional (...)” e onde “foi questionada a abordagem tradicional de que a ordem civil e a 
criminalidade são questões de foro exclusivamente doméstico”54; a Cúpula do G-7 + Rússia, em 1996, que 
produziu 40 recomendações para combater a criminalidade organizada transnacional; a Resolução da AGNU 
de 1998 que estabeleceu o comitê ad hoc de elaboração da convenção sobre o crime organizado transnacional.” 
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i) O entendimento com uma ou mais pessoas para a prática de uma infração grave, 
com uma intenção direta ou indiretamente relacionada com a obtenção de um 
benefício econômico ou outro benefício material e, quando assim prescrever o 
direito interno, envolvendo um ato praticado por um dos participantes para 
concretizar o que foi acordado ou envolvendo a participação de um grupo 
criminoso organizado; 

ii) A conduta de qualquer pessoa que, conhecendo a finalidade e a atividade 
criminosa geral de um grupo criminoso organizado, ou a sua intenção de cometer 
as infrações em questão, participe ativamente em: 

a. Atividades ilícitas do grupo criminoso organizado; 

b. Outras atividades do grupo criminoso organizado, sabendo que a sua 
participação contribuirá para a finalidade criminosa acima referida; 

b) O ato de organizar, dirigir, ajudar, incitar, facilitar ou aconselhar a prática de 
uma infração grave que envolva a participação de um grupo criminoso organizado. 

 

O documento ainda discorre sobre diversos temas relevantes como a cooperação e  

o intercâmbio internacional de informações entre autoridades administrativas, de 

regulamentação, detecção e repressão; medidas de detecção e monitoramento de 

movimentos transfronteiriços de dinheiro; adoção de medidas antilavagem adotadas pelos 

órgãos regionais e internacionais; desenvolvimento de cooperação internacional; 

estabelecimento pelas instituições financeiras de um amplo regime interno de 

regulamentação e supervisão; e a manutenção pelas instituições financeiras de controle dos 

requisitos relativos a identificação do cliente, o estabelecimento de registros e a denúncia 

das transações suspeitas. 

A Convenção de Palermo é complementada por três protocolos que tratam de temas  

específicos do crime organizado:  

- Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em 

Especial Mulheres e Crianças;  

- Protocolo Relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, 

Marítima e Aérea;  

- Protocolo contra a fabricação e o tráfico ilícito de armas de fogo, suas peças e 

componentes e munições.  

O Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, 

em Especial Mulheres e Crianças foi aprovado pela resolução da Assembleia-Geral no 

55/25, tendo entrado em vigor em 25 de dezembro de 2003. Constitui-se  no primeiro 

instrumento juridicamente vinculante em nível global que apresenta uma definição 
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consensual sobre o tráfico de pessoas. Essa definição tem o fim de facilitar a convergência 

de abordagens no que diz respeito à definição de infrações penais nas legislações nacionais 

para que elas possam apoiar uma cooperação internacional eficaz na investigação e nos 

processos em casos de tráfico de pessoas. Um objetivo adicional do protocolo é proteger e 

dar assistência às vítimas de tráfico de pessoas, com pleno respeito aos direitos humanos. O 

documento foi incorporado pela legislação brasileira por meio do Decreto n. 5017, de 12 de 

março de 2004, 

Já o Protocolo Relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, 

Marítima e Aérea  foi aprovado pela Resolução da Assembleia-Geral no 55/25 e entrou em 

vigor no dia 28 de janeiro de 2004. Dispõe sobre o problema crescente de grupos criminosos 

organizados que atuam  no tráfico  de migrantes, atividade que muitas vezes representa um 

alto risco para estes e grandes lucros para os infratores. A grande conquista do protocolo foi 

que, pela primeira vez, um instrumento internacional global chegou a uma definição 

consensual do problema. O protocolo tem por objetivo a  prevenção e o combate desse tipo 

de crime, bem como promover a cooperação entre os países signatários, protegendo os 

direitos dos migrantes contrabandeados e prevenindo a exploração dessas pessoas. 

Segundo o documento, que foi incorporado pelo Brasil por meio do Decreto n. 

5016, de 12 de março de 2004, a expressão "tráfico de migrantes" significa a promoção, com 

o objetivo de obter, direta ou indiretamente, um benefício financeiro ou outro benefício 

material, da entrada ilegal de uma pessoa num Estado Parte do qual essa pessoa não seja 

nacional ou residente permanente. 

Fabián Caparros (2006, p. 31) aponta a Convenção de Palermo como uma 

“evolução natural” da Convenção de Viena, tratando da lavagem de dinheiro nos artigos 6º. 

e 7º., respectivamente sobre a criminalização da lavagem do produto do crime e às medidas 

para combater a lavagem de dinheiro. Como ponto de destaque, procurou incorporar, após 

mais de uma década da Convenção de Viena, novas dimensões da criminalidade, estendendo 

o combate para outras formas de crime organizado além do narcotráfico, ampliando o objeto 

material do delito. “A lavagem de dinheiro passa a ser vista como atividade comum a todas 

as modalidades de crime organizado que precisam encobrir a origem ilícita de seus recursos, 

para poder usufruir dos lucros e reinvestir no negócio.” (CORREA, 2013, p. 48-49) 
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A criminalização da lavagem de dinheiro está prevista no artigo 6º, que estabelece 

que cada Estado parte adotará as medidas legislativas a fim de tipificar como crime: 

a) i) A conversão ou transferência de bens, quando quem o faz tem conhecimento 
de que esses bens são produto do crime, com o propósito de ocultar ou dissimular 
a origem ilícita dos bens ou ajudar qualquer pessoa envolvida na prática da 
infração principal a furtar-se às conseqüências jurídicas dos seus atos; 

ii) A ocultação ou dissimulação da verdadeira natureza, origem, localização, 
disposição, movimentação ou propriedade de bens ou direitos a eles relativos, 
sabendo o seu autor que os ditos bens são produto do crime; 

b) e, sob reserva dos conceitos fundamentais do seu ordenamento jurídico: 

i) A aquisição, posse ou utilização de bens, sabendo aquele que os adquire, possui 
ou utiliza, no momento da recepção, que são produto do crime; 

ii) A participação na prática de uma das infrações enunciadas no presente Artigo, 
assim como qualquer forma de associação, acordo, tentativa ou cumplicidade, pela 
prestação de assistência, ajuda ou aconselhamento no sentido da sua prática. 

 

O documento internacional foi além da Convenção de Viena ao estabelecer medidas 

para prevenir a lavagem de dinheiro, com destaque para a regulamentação das atividades 

bancárias ou de outras atividades susceptíveis de utilização para a lavagem, materializando 

no instrumento de hard law temas tratados nas Recomendações do GAFI, como as medidas 

destinadas à identificação do cliente, registro de operações e comunicação de operações 

suspeitas; a cooperação e a troca de informações entre autoridades em âmbito nacional e 

internacional; a criação de um serviço de informação financeira para coleta, análise e difusão 

de informação relativa a atividades de lavagem; e a detecção e vigilância de movimento 

transfronteiriço de numerários e de títulos. 

Embora o texto não faça menção explícita às Recomendações do GAFI, Corrêa 

(2013, p. 51), ele destaca sua nítida inspiração nas mesmas, assemelhando-se à versão 

resumida das Recomendações, cujo documento surgiu em 1990 e indica o reconhecimento 

internacional do documento originário do GAFI. 
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5.3.3 Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Mérida, 2003)  

 

 

A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção – Convenção de Mérida153, 

de 9 de dezembro de 2003, teve por objetivo atacar a corrupção enquanto crime financiador 

das organizações criminosas, com destaque para a infiltração dessas organizações nas 

estruturas estatais. De forma semelhante a outros instrumentos internacionais, Convenção 

de Mérida apresenta disposições específicas sobre a criminalização da lavagem de dinheiro 

e mecanismos de controle.  

Para Caparrós (2006, p. 34), assim como alguns outros pesquisadores,  

criminalidade organizada, lavagem de dinheiro e corrupção constituem temas indissolúveis 

na atualidade, mantendo entre si relações de dependência mútua e funcionalidade. Da mesma 

forma, Chaikin e Sharman (2009) apontam um relacionamento simbiótico entre corrupção e 

lavagem de dinheiro, defendendo a tese de que a corrupção e a lavagem de dinheiro, embora 

tenham sido tratadas como questões separadas, as respostas podem e devem ser integradas. 

O autor estabelece a existência de um nexo entre a prática de corrupção e lavagem de 

dinheiro. 

Ainda segundo o autor, têm ocorrido falhas na apreciação da relação entre a 

corrupção e a lavagem de dinheiro. As Unidades de Inteligência Financeira (UIF) deixam de 

enxergar a corrupção em sua área de responsabilidade, e, por outro lado, os órgãos de 

combate à corrupção consideram a lavagem de dinheiro da mesma forma. Assim, tais 

estruturas poderiam ser compartilhadas e melhor aproveitadas em políticas conjuntas de 

combate à lavagem de dinheiro e à corrupção. 

Essa simbiose é reconhecida pela UNODC, como, por exemplo, no documento  Anti 

Corruption Tool Kit154, quando aponta a existência de ligações importantes entre corrupção 

                                                             
153 Decreto no 5.687 de 31 de janeiro de 2006. Promulga a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 
154 “There are important links between corruption and money laundering. The availability of places to transfer 
and conceal funds are critical to corruption, and especially so for large-scale or “grand corruption”. At the 
same time, corruption itself creates opportunities for  laundering the proceeds of both corruption and other 
criminal activities, as both public-sector  employees and those working in key private-sector areas such as 
financial institutions are vulnerable to bribes, intimidation or other incentives to conceal illicit financial 
activities. Generally, this suggests that a high degree of coordination is needed between efforts to combat the 
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e lavagem de dinheiro, destacando que a capacidade de transferir e ocultar fundos é 

fundamental para os autores de corrupção, especialmente em grande escala ou "grande 

corrupção". Além disso, os funcionários públicos e os que trabalham em áreas financeiras 

do setor privado são especialmente vulneráveis ao suborno, intimidação ou outros incentivos 

para ocultar atividades financeiras ilícitas. Portanto, é necessário um alto grau de 

coordenação para combater os dois problemas e implementar medidas que tenham impacto 

sobre ambas as áreas.  Assim, um primeiro ponto essencial é a necessidade de estabelecer a 

corrupção como um crime antecedente à lavagem de dinheiro. 

Por outro lado, Carr e Goldby (2009, p. 22), destacam que, embora o combate a 

lavagem de dinheiro não extingua a corrupção, ele pode ser uma ferramenta muito eficaz, 

especialmente em casos de grandes proporções, auxiliando na detecção e recuperação dos 

ativos oriundos da corrupção. 

O preâmbulo da Convenção de Mérida já aponta a posição dos membros 

“Preocupados, também, pelos vínculos entre a corrupção e outras formas de delinquência, 

em particular o crime organizado e a corrupção econômica, incluindo a lavagem de 

dinheiro”. O tema da lavagem de dinheiro é amplamente tratado na Convenção, iniciado pelo 

Artigo 14, que trata sobre as medidas para prevenir a lavagem de dinheiro, entre elas a 

regulamentação administrativa e supervisão das instituições financeiras; a cooperação entre 

autoridades nacionais e internacionais de administração, regulamento e cumprimento da lei 

e demais autoridades encarregadas de combater a lavagem de dinheiro; a criação de um 

departamento de inteligência financeira para análise e difusão de possíveis atividades de 

lavagem de dinheiro; controle do movimento transfronteiriço de moeda e títulos negociáveis; 

e, finalmente, a cooperação, em todos os níveis. 

A criminalização da lavagem de dinheiro é tratada no artigo 23, instituindo como 

obrigação dos países signatários, a adoção medidas legislativas para qualificar como delito: 

a) i) A conversão ou a transferência de bens, sabendo-se que esses bens são 
produtos de delito, com o propósito de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos 
bens e ajudar a qualquer pessoa envolvida na prática do delito com o objetivo de 
afastar as conseqüências jurídicas de seus atos; ii) A ocultação ou dissimulação da 
verdadeira natureza, origem, situação, disposição, movimentação ou da 

                                                             
two problems, and that effective measures can have an impact in both  areas.” (UNODC. 2002, p. 12) 
Disponível em <http://www.unodc.org/pdf/crime/toolkit/f1tof7.pdf> Acesso em 08 set. 2014. 
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propriedade de bens o do legítimo direito a estes, sabendo-se que tais bens são 
produtos de delito; 

b) Com sujeição aos conceitos básicos de seu ordenamento jurídico: i) A 
aquisição, possessão ou utilização de bens, sabendo-se, no momento de sua 
receptação, de que se tratam de produto de delito; ii) A participação na prática de 
quaisquer dos delitos qualificados de acordo com o presente Artigo, assim como 
a associação e a confabulação para cometê-los, a tentativa de cometê-los e a ajuda, 
incitação, facilitação e o assessoramento com vistas à sua prática. 

Ainda acerca do tema da lavagem de dinheiro, o artigo 52 dispõe sobre a prevenção 

e detecção de transferência de produto do delito, disciplinando diversas medidas preventivas 

a serem adotadas pelos signatários, sobretudo relacionadas à identificação das operações 

suspeitas. 

 

 

 

5.4 O MODELO DE COOPERAÇÃO REGIONAL 

 

 

Conforme já tratado anteriormente ao se estabelecer as premissas gerais sobre 

origem e estrutura do GAFI, o sistema foi idealizado com a participação dos FATF-Style 

Regional Bodies (projeções regionais do GAFI) que permitiriam maior capilaridade das 

ações do órgão,  mediante a criação de sub-organismos regionais, no mesmo modelo do 

GAFI, para que atuassem de acordo com regiões específicas do globo e estes, por sua vez, 

com assento no GAFI.  

A criação dessas “projeções” possibilitou também a redução do deficit de 

legitimidade do GAFI que conta com reduzido número de membros, mas, em contraposição, 

suas Recomendações são destinadas a todos os países, membros ou não. 

Assim, foram criados oito “sub-organismos”, que atuam no mesmo modelo do 

GAFI, embora regionalmente: Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG); Caribbean 

Financial Action Task Force (CFATF); Council of Europe Committee of Experts on the 

Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism 

(MONEYVAL); Eurasian Group (EAG); Eastern and Southern Africa Anti-Money 

Laundering Group (ESAAMLG); Financial Action Task Force on Money Laundering of 
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Latin America (GAFILAT); Inter Governmental Action Group against Money Laundering 

in West Africa (GIABA); e Middle East and North Africa Financial Action Task Force 

(MENAFATF). 

 

5.4.1 Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) 

 

O Grupo Ásia/Pacifico para Lavagem de Dinheiro (APG), que integra o GAFI como 

associado desde 2006,  foi criado em Bangcoc, em 1997, realizando o seu primeiro encontro 

anual em 1998 em Tóquio. Tem como propósito garantir a adoção, implementação e o 

cumprimento dos standards internacionais no combate à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento ao terrorismo. 

Integram o APG Afeganistão, Austrália, Bangladesh, Brunei, Butão, Camboja, 

Canada, Cingapura, Darussalam (Brunei), Estados Unidos da América, Fiji, Filipinas, Hong 

Kong, Ilhas Cook, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Índia, Indonésia, Japão, Macau, Malásia, 

Maldivas, Mongólia, Myanmar, Nauru, Nepal, Niue, Nova Zelândia, Palau, Papua Nova 

Guiné, Paquistão, República Democrática de Lao, Samoa, Sri Lanka, Tailândia, Taiwan, 

Timor Leste, República da Coréia (Coréia do Sul), República Popular da China, Tonga e 

Vanuatu.155 

 

5.4.2 Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) 

 

 

O Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), também conhecido como 

GAFIC, conforme aponta Levi (2004), é a projeção regional mais antiga estabelecida, que 

abrange os Estados e territórios da bacia do Caribe, que se comprometeram a implementar 

                                                             
155 Maiores informações sobre o grupo podem ser obtidas no website institucional www.apgml.org. 
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medidas comuns contra a lavagem de dinheiro, a partir de duas reuniões convocadas em 

Aruba e Jamaica no início de 1990. 

Em novembro de 1996, vinte e um membros da CFATF celebraram um Memorando 

de Entendimento que serve como base para as metas e os trabalhos da CFATF, onde 

concordam em adotar e implementar a Convenção de 1988 das Nações Unidas contra o 

Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, bem como implementar 

Quarenta Recomendações do GAFI, cumprir as obrigações expressas na Declaração de 

Kingston156, e ainda, quando aplicável, no Plano de Ação da Cúpula das Américas. 

Além disso, o grupo possui ainda um documento próprio, as Dezenove 

Recomendações do CFATF, que buscam, de maneira semelhante às Quarenta 

Recomendações do GAFI, estabelecer standards regionais no combate à lavagem de 

dinheiro. 

O organismo regional possui como membros Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba, 

Bahamas, Barbados, Belize, Bermudas, Curaçao, Dominica, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens 

Britânicas, El Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, Montserrat, 

Nicarágua, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Martinho, São 

Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad & Tobago, Turks e Caicos e Venezuela. 

Além dos membros, o CFATF possui em sua estrutura os Países Cooperantes e de 

Apoio (Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, México e Reino Unido), bem 

como os observadores (Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial, 

CICAD/OEA, FATF, FMI, GAFILAT, Interpol, Programa Global das Nações Unidas sobre 

Lavagem de Dinheiro, entre outros).157 

 

 

                                                             
156 A Declaração de Kingston – Kingston Declaration on Money Laundering – consiste em documento firmado 
no âmbito do CFATF, em reunião da Jamaica, na data de 5 e 6 de novembro de 1992, que busca reforçar a 
estratégia de prevenção e combate à lavagem de dinheiro no grupo. 
157 Maiores informações sobre o grupo podem ser obtidas no website institucional www.cfatf-gafic.org. 
 



171 
 

 

5.4.3 Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering 

Measures (MONEYVAL) 

 

O Comitê de Peritos sobre a Avaliação de Medidas Antilavagem de Dinheiro 

(MONEYVAL) foi criado em setembro de 1997 pelo Comitê de Ministros do Conselho da 

Europa, com a finalidade de realizar auto avaliações e avaliações  mútuas das medidas de 

combate à lavagem de dinheiro no espaço no Conselho da Europa, abrangendo os Estados-

Membros que não pertenciam ao GAFI.  

Inicialmente foi chamado de PC-R-EV, quando de sua formação, por meio de um 

documento contendo os termos de referência para o grupo regional. Na sequência dos 

acontecimentos de 11 de Setembro de 2001, o MONEYVAL ampliou seu mandato para 

incluir a luta contra o financiamento do terrorismo.  O MONEYVAL tornou-se membro 

associado do GAFI em 2006. 

Atualmente vinte e oito países membros do Conselho da Europa são avaliados pelo 

MONEYVAL, que, além das avaliações de cumprimento e implementação das Quarenta 

Recomendações, atua em exercícios regulares de estudo de tipologias em métodos e 

tendências da atividade de lavagem de dinheiro.  

A atuação do MONEYVAL é pautada pela metodologia de avaliação do GAFI. 

Cada um de seus países-membros tem o direito de nomear três peritos para MONEYVAL, 

que são  selecionados com base em sua experiência em questões legais relacionadas aos 

instrumentos internacionais de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, à supervisão 

bancária e assuntos policiais. Há três reuniões plenárias anuais da Comissão em que os 

peritos nacionais analisam os relatórios de avaliação mútua e acompanham os relatórios dos 

países avaliados.  

São membros atuais do MONEYVAL Albânia, Andorra, Armênia, Azerbaijão, 

Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Chipre, Eslovenia, Estônia, Georgia, Guernsey, 

Hungria, Ilha de Man, Israel (desde janeiro de 2006), Jersey, Letônia, Liechtenstein, 

Lituânia, Malta, Moldova, Mônaco, Montenegro, Polônia, República Checa, República da 
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Macedônia, República Eslovaca, Romênia, Rússia (também membro do GAFI desde 2003), 

Santa Sé (desde Abril de 2011),São Marino, Sérvia  e Ucrânia. 

Integram o MONEYVAL como observadores o Banco de Desenvolvimento, Banco 

Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, Banco Mundial, Canadá, Conselho da 

Europa, Estados Unidos, Fundo Monetário Internacional (FMI), Grupo de Egmont, Interpol, 

Japão, México, Secretariado da Commonwealth, entre outros, disponha ainda que, com base 

na reciprocidade qualquer outro organismo regional ou país membro do GAFI possa figurar 

como observador.158 

 

 

5.4.4 Eurasian Group (EAG) 

 

O Grupo da Eurásia (EAG) foi fundado em 6 de outubro de 2004, em Moscou, por 

decisão tomada em uma conferência inaugural, por iniciativa da Federação da Rússia, 

apoiada pelo GAFI, FMI, Banco Mundial e vários outros países. O EAG tornou-se membro 

associado do GAFI em junho de 2010. 

O objetivo do EAG é incorporar os países da região ao sistema global de combate 

à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A criação de um órgão regional de 

estilo GAFI, para os países da região euroasiática que não tenham sido parte dos organismos 

existentes, desempenha um papel importante na luta contra a ameaça do terrorismo e 

aumenta a transparência e a segurança dos sistemas financeiros da região.  

Entre os principais objetivos do EAG é possível apontar: facilitar a implementação 

de standards internacionais; realizar programas conjuntos na esfera de competência das 

Unidades de Inteligência Financeira; realizar avaliações da eficácia dos mecanismos de 

combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo existentes; coordenar a  

                                                             
158 Maiores informações sobre o MONEYVAL podem ser obtidas no website institucional do grupo acessível 
por meio do endereço www.coe.int/MONEYVAL. 
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assistência técnica; analisar tendências (tipologias) de lavagem de dinheiro e financiamento 

ao terrorismo; e trocar experiências no combate a estes crimes. 

Atualmente, são membros do EAG: Bielorrússia, Cazaquistão, China, Índia, 

Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Figuram como países 

observadores Afeganistão, Alemanha, Armênia, Estados Unidos, França, Geórgia, Itália, 

Japão, Lituânia, Moldova, Montenegro, Polônia, Reino Unido, Turquia, Sérvia e Ucrânia. 

Além dos países observadores, integram o grupo na condição de organizações observadoras 

o Grupo Ásia-Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro (APG), Banco Asiático de 

Desenvolvimento, MONEYVAL, Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento 

(BERD), Banco Mundial, Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (UNODC), 

Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI), Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Interpol, entre outros.159 

 

5.4.5 Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) 

 

A projeção regional que reúne países do sul e leste africanos, conhecida por 

ESAAMLG, visa a implementar as recomendações do GAFI nesse espaço africano, atuando 

na coordenação com outras organizações internacionais envolvidas no combate à lavagem 

de dinheiro, analisando tipologias regionais emergentes, bem como o desenvolvimento de 

capacidades institucionais e de recursos humanos para lidar com essas questões e coordenar 

a assistência técnica aos países membros, quando necessário. 

A criação do grupo deu-se em uma reunião de ministros e representantes de alto 

nível, realizada em Arusha, na Tanzânia, entre os dias 26 e 27 de agosto de 1999. Na ocasião,  

por meio de um  memorando de entendimento, com base na experiência dos organismos 

                                                             

159 Para mais informações sobre o organismo, recomenda-se a consulta ao website www.eurasiangroup.org. 
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regionais do tipo GAFI, firmado por sete dos membros potenciais, foi acordada a criação do 

grupo   

Possui uma Secretaria localizada em Dar es Salaam, na Tanzânia, onde foi realizada 

sua primeira reunião de 17-19 de abril de 2000. Na sequência dos acontecimentos de 11 de 

Setembro de 2001, ampliou seus objetivos para incluir também o combate ao financiamento 

do terrorismo em suas atribuições. 

O ESAAMLG tornou-se membro associado do GAFI, em junho de 2010 e seus 

membros participam do processo de autoavaliação para quantificar seu progresso na 

implementação das Quarenta Recomendações do GAFI.  

São membros do ESAAMLG África do Sul, Botswana, Comores, Lesoto, Malavi, 

Maurício, Moçambique, Namíbia, Quênia, Suazilândia, Seychelles, Tanzânia, Uganda,  

Zâmbia e Zimbábue. Atuam ainda como países observadores o Reino Unido e Estados 

Unidos, bem como as organizações: APG, CFATF, EGMONT, FATF, GIABA, FMI, 

Interpol e UNODC, entre outras.160  

 

5.4.6  Financial Action Task Force on Money Laundering of Latin America (GAFILAT) 

 

O Grupo de Ação Financeira da América Latina contra a Lavagem de Dinheiro 

(GAFILAT) foi originariamente constituído com o nome de Financial Action Task Force on 

Money Laundering in South America (GAFISUD), tendo sua nomenclatura alterada em 28 

de outubro de 2014 para GAFILAT. Projeção regional do GAFI para a América do Sul, 

busca desenvolver e implementar uma estratégia global e abrangente no combate à lavagem 

de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, conforme estabelecido nas Quarenta 

Recomendações.  

Suas principais atividades incluem o incentivo à tipificação do crime de lavagem 

de dinheiro oriundo da prática de crimes graves, o desenvolvimento dos sistemas jurídicos 

                                                             
160 Maiores informações sobre o grupo podem ser obtidas no website do ESAAMLG em www.esaamlg.org. 
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para investigar e punir efetivamente esses crimes, o estabelecimento de sistemas de 

comunicação de operações suspeitas e a promoção da assistência jurídica mútua.  

O GAFISUD foi criado em 8 de dezembro de 2000, em Cartagena, na Colômbia, 

por meio de um memorando de entendimento com representantes dos governos de nove 

países sul-americanos. A Organização dos Estados Americanos (OEA) também é membro, 

a título consultivo, através da Comissão Interamericana contra o Abuso de Drogas (CICAD). 

Na sequência dos acontecimentos de 11 de Setembro de 2001, GAFISUD ampliou seu 

objetivo para incluir o combate ao financiamento do terrorismo. Tornou-se membro 

associado da FATF em 2006. 

O mandato de trabalho do GAFISUD consta de um memorando de entendimento 

contendo os termos de referência específicos para o grupo, tendo o apoio de um Secretariado, 

com sede em Buenos Aires, com duas reuniões ordinárias anuais. 

Atualmente são membros do GAFILAT Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 

Paraguai, Peru e Uruguai.  

O grupo possui ainda como membro consultivo a Comissão Interamericana para o 

Controle do Abuso de (CICAD) e como países observadores Canadá, França, Guatemala, 

Alemanha, Portugal, Espanha, Estados Unidos. Quanto às organizações observadoras, é 

possível citar, entre outras, o Grupo de Egmont, Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Interpol e o Banco Mundial.161 

 

5.4.7 Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA) 

 

O Grupo de Ação Intergovernamental contra a Lavagem de Dinheiro na África 

Ocidental (GIABA) foi criado em 10 de dezembro de 1999, por decisão dos Chefes de Estado 

da região, tendo seu mandato revisto em janeiro de 2006, quando foi incorporado o combate 

                                                             
161 Para maiores informações sobre o GAFILAT, consultar www.gafilat.org. 



176 
 

 

ao financiamento do terrorismo em suas atividades. Passou a integrar o GAFI como membro 

associado do GAFI em junho de 2010.  

Seus membros reconhecem que a lavagem de dinheiro e o financiamento do 

terrorismo são questões de importância fundamental para a comunidade mundial, que 

exigem uma ação global, protegendo as economias e os sistemas financeiros dos países 

contra a lavagem de dinheiro proveniente das atividades terroristas. 

São membros do GIABA Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, 

Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e 

Togo.162 

 

5.4.8 Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) 

 

 

O Grupo de Ação Financeira do Oriente Médio e Norte da África (MENAFATF)  

foi criado em reunião ministerial realizada em Manama,  no Bahrain, em dia 30 de novembro 

de 2004,  quando governantes dos 14 países decidiram estabelecer MENAFATF como um 

organismo regional do GAFI.  

Sua Secretaria estabelecida no Reino de Bahrein e possui natureza voluntária, tendo 

sido constituído por um acordo entre seus membros. O Grupo tem seu trabalho, regras e 

procedimentos determinados por consenso entre os seus membros buscando a cooperação 

com outros organismos internacionais, notadamente o GAFI para alcançar seus objetivos. 

São membros do MENAFATF Arábia Saudita, Argélia, Bahrain, Catar, Egito, 

Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Omã, República do 

Iraque, República Islâmica da Mauritânia, Síria, Sudão, Tunísia e Iémen.  

                                                             
162 Maiores informações podem ser obtidas no site do  GIABA em www.giaba.org. 
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Figuram também como observadores o Espanha, Fundo Monetário Árabe, Grupo 

de Egmont, APG, EAG, FATF, França, Fundo Monetário Internacional, Palestina, Reino 

Unido, entre outros.163 

 

 

5.5 O PROCESSO DE MONITORAMENTO: A AUTO-AVALIAÇÃO E AS 

AVALIAÇÕES MÚTUAS 

 

 

Como parte do processo de implementação das Recomendações, o GAFI instituiu, 

já em 1990, um processo de autoavaliação anual (anual self-assessment), destinado a 

conhecer o estágio de evolução nas medidas de combate à lavagem de dinheiro dos membros. 

Além do self-assessment, foi instituído também o procedimento das avaliações mútuas 

(mutual evaluations), quando cada membro é objeto de avaliação por um grupo de 

avaliadores do GAFI, selecionado entre os outros membros, tendo por base um protocolo de 

exame cuja atuação é pautada  em critérios previamente estabelecidos pelo organismo 

(JÍMENEZ VILLAREJO, 2000). 

O processo de autoavaliação foi iniciado em 1991, produzindo a avaliação global 

do progresso entre os membros. Conforme pontua Koh (2006, p. 158-159), o mecanismo de 

autoavaliação foi criado a partir da necessidade de verificar o progresso na implementação 

das Recomendações, sobretudo no período em que as avaliações mútuas estavam sendo 

desenvolvidas, permitindo assim um registro anual da situação dos países membros, além de 

fornecer subsídios para as avaliações mútuas.  

Segundo o GAFI, “The self-assessment exercise consists of a detailed questionnaire 

and an in-depth discussion at the final Plenary meeting.” (FATF, 2000, p. 19). Assim, cada 

país membro foi obrigado a fornecer informações sobre a implementação das 

                                                             
163 Para maiores informações consultar o website do MENAFATF em www.menafatf.org. 
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Recomendações em seu território, posteriormente submetido a processo de compilação e 

análise, a fim de esses resultados fossem analisados em plenário. 

No primeiro relatório anual (FATF, 1991, p. 3), o GAFI pontua que a maioria dos 

membros implementaram substancialmente as recomendações em questões jurídicas. 

Também no cumprimento das recomendações relativas ao papel do sistema financeiro e do 

reforço da cooperação internacional houve um progresso substancial.164  

No ano de 2004, o GAFI decidiu reformular o mecanismo de autoavaliação 

iniciando um processo de acompanhamento dos relatórios das avaliações mútuas. O período 

coincide com a reformulação das Recomendações no ano anterior, por meio da construção 

de  relatórios de acompanhamento (chamados de follow-up reports), a partir dos resultados 

dos processos de avaliação mútua. 

As avaliações mútuas são o principal meio de avaliar a implementação dos 

standards no plano nacional (Koh, 2006, p. 159), cujo processo tem início com a preparação 

para uma visita ao país avaliado. Os avaliadores são selecionados de acordo com listas que 

a Secretaria do GAFI recebe de cada país membro. Gilmore (2011, p. 139) define o processo 

como “in essence, an international system of periodic peer review under which each member 

is subject to a form of on-site examination”. 

De acordo com Beekarry (2011, p. 173), por meio do processo de avaliações 

mútuas, o GAFI se utiliza de conceitos do Direito Internacional e das relações internacionais, 

analisando a implementação dos standards AML/CFT  tendo por base três conceitos: 

compliance,  implementação e efetividade. 

Importante destacar que o processo não alcança apenas os membros do GAFI, mas 

também os membros das projeções regionais, abrangendo, segundo Beekary (2011, p. 174), 

oitenta e cinco por cento do mundo.  

                                                             
164 The self-evaluation process begun in 1991 utilised a compliance grid which produced comprehensive 
evaluation of progress on legal and financial matters, although this was to some extent subjective, given the 
current lack of harmonisation of laws and therefore of responses. It was encouraging that the majority of 
members have substantially implemented the FATF-1 recommendations on legal matters. Substantial progress 
has also been made on complying with the recommendations relative to the role of the financial system, and 
strengthening international co-operation, but some countries need to make a greater effort in these matters. 
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Como parte inicial do processo, um questionário é enviado para o país, para servir 

de subsídio à visita dos avaliadores, que então elaboram um relatório que é enviado para 

todas as delegações e posteriormente discutido na reunião plenária do GAFI, podendo ser 

submetido a revisões. 

De acordo com o próprio GAFI, trata-se do principal elemento de acompanhamento 

da execução das Recomendações, onde cada membro é examinado pelo GAFI, com base em 

um relatório elaborado por uma equipe de três ou quatro especialistas selecionados. O seu 

objetivo é fornecer uma avaliação abrangente e objetiva do grau em que o país em questão 

tem avançado na implementação de medidas para combater a lavagem de dinheiro e para 

destacar as áreas em que ainda podem ser necessários mais progressos (FATF, 2003, p. 

28).165 

O processo de avaliações mútuas é divido em ciclos, chamados de rodadas, em que 

todos os membros são avaliados. No processo de avaliação, o país avaliado é submetido a 

um processo de análise quanto à implementação de cada uma das recomendações, sendo 

enquadrado em um dos cinco critérios, conforme o quadro abaixo (FATF, 2004, p. 3; FATF, 

2009, p. 12): 

 

QUADRO 2: Critérios de avaliação utilizados pelo GAFI 

Compliant The Recommendation in fully observed with respect to all 

essential criteria. 

Largely compliant There are only minor shortcomings, with a large majority of the 

assential criteria being fully met. 

Partially compliant The Country has taken some substantive action and complies 

with some of the essential criteria. 

                                                             
165 De acordo com o original: “The second and major element for monitoring the implementation of the FATF 
Recommendations is the mutual evaluation process. Each member is examined in turn by the FATF on the 
basis of a report drawn up by a team of three or four selected experts, drawn from the legal, financial and law 
enforcement fields of other FATF members. The purpose of this exercise is to provide a  comprehensive and 
objective assessment of the extent to which the country in question has moved forward in implementing effective 
measures to counter money laundering and to highlight areas in which further progress may still be required” 
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Non-compliant There are major shortcomings, with a large majority of the 

essential criteria not being met. 

Not applicable A requirement or part of a requirement does not apply, due to 

the structural, legal or institutional features of a country e.g. a 

particular type of financial institution does not exist in that 

country. 

Os três principais documentos que tratam da metodologia de avaliação são, 

respectivamente, o Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 

Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations (2004) e (2009) e   

Methodology for assessing compliance with the FATF Recommendations and the 

effectiveness of AML/CFT System (2013). Neles são estabelecidos níveis de compliance com 

as Recomendações, em que cada uma é analisada individualizadamente de acordo com o  

sistema nacional de combate à lavagem de dinheiro. 

A primeira rodada de avaliações mútuas ocorreu no período de 1992 a 1995, tendo 

como objetivo a implementação de leis e outras medidas contra a lavagem de dinheiro no 

local. A avaliação foi realizada tendo em consideração a primeira versão do documento, 

datada de 1990. 

A segunda rodada, por sua vez, centrou-se na eficácia da implementação das  

Quarenta Recomendações, avaliando 26 países. Embora iniciada em 1996, Gilmore (2011, 

p. 139) pontua que a mesma ainda foi realizada a partir do texto originário de 1990, tendo se 

desenvolvido até 1999.  

Já terceira rodada de avaliações mútuas, prevista inicialmente para começar em 

2002, foi adiada durante o período de revisão das Recomendações até 2004, tendo sido 

realizada no período de 2005 até 2011. 

O início da terceira rodada de avaliações mútuas deu-se em janeiro de 2005, 

conforme  noticiado no Relatório Anual 2004 2005 (FATF, 2005, p. 9), com as avaliações 

de Bélgica, Noruega, Austrália e Suíça. A atividade de avaliação é um dos principais focos 

do trabalho atual do GAFI, cujo objetivo avaliar é analisar se as disposições legislativas, 

regulamentares ou outras medidas necessárias de acordo com as novas normas estão em 



181 
 

 

vigor, bem como se houve uma implementação completa e adequada de todas as medidas 

necessárias.  

O quadro abaixo (FATF, 2011, p. 11-12) demonstra o resultado da terceira rodada 

das avaliações, onde é possível ter um panorama geral da situação de todos os membros do 

GAFI em relação a cada uma das 40 Recomendações e as 9 Recomendações Especiais: 

QUADRO 3: Resumo da terceira rodada de avaliações mútuas do GAFI 
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Fonte: FATF, 2011, p. 12-13. 

 

Atualmente encontra-se em curso a quarta rodada, cuja metodologia de avaliação 

foi apresentada no documento Methodology for assessing compliance with the FATF 

Recommendations and the effectiveness of AML/CFT System (FATF, 2013), que, segundo o 

mesmo, terá por foco a efetividade dos sistemas de prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro. 
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5.6  O PROCESSO SANCIONADOR  

 

 

O processo sancionador, qualquer que seja sua natureza, tem por objetivo garantir 

o cumprimento das normas. No regime internacional de combate à lavagem de dinheiro, é 

apontado como um dos determinantes de compliance (BEEKARRY, 2011, p. 179) e pode 

ser compreendido como uma medida que afeta a reputação internacional dos Estados. O 

GAFI se utiliza do sistema de lista negra (black list), acompanhado por medidas de 

segurança, para o tratamento dos casos em que identifica a não-conformidade com suas 

Recomendações. 

BEEKARRY aponta três questões para compreensão do mecanismo sancionatório 

do GAFI e seu processo de avalição e compliance:  em primeiro lugar, a inclusão na lista de 

países e territórios não cooperantes funciona como um impedimento para a ausência de 

compliance, o que se torna importante para a credibilidade do seu processo de 

acompanhamento que, embora realizado à margem de um tratado, afeta a reputação dos 

Estados, uma vez que o mesmo estimula os países à implementação das recomendações, sob 

pena da sanção perante o GAFI; em segundo lugar, em que pese as normas tenham o mero 

caráter de recomendação, a inclusão na lista NCCT fortalece sua jurificação; e,  finalmente, 

a eficácia do sistema de sanções, confirmada pela velocidade de medidas corretivas 

adotadas, atua como um ponto de pressão na geração de  impactos significativos na 

compliance. 

A partir de 1996, o GAFI adotou uma política formal para sanção de seus membros 

que deixassem de implementar em suas jurisdições as Quarenta Recomendações 

(ALEXANDER, 2000, p. 23). O processo consistia em uma série de sanções graduadas, 

visando a pressionar o membros a adotarem seus standards: (i) envio de carta pelo presidente 

do GAFI ao país não cooperante; (ii) visita ao país não cooperante por uma delegação 

especial chefiada pelo presidente do GAFI; (iii) invocação da Recomendação 21, que prevê 

que as instituições financeiras devem acompanhar suas relações negociais com pessoas 

físicas e jurídicas, especialmente com instituições financeiras domiciliadas no país 

sancionado; e (iv) expulsão. 



184 
 

 

Em que pese a ausência de estudos empíricos acerca do motivo pelo qual os Estados 

se curvam à possibilidade dessas sanções, ou mesmo da expulsão, é possível apontar diversas 

consequências, voltadas à reputação internacional do Estado, a mais concreta delas em 

relação a uma possíveis sanções financeiras ao ente que descumprir as recomendações. 

Não há registro da expulsão de um membro pelo GAFI. A aplicação da 

Recomendação 21, por sua vez, já fora utilizada, segundo menciona Alexander (2000, p. 23-

25), com relação à Turquia, em outubro de 1996, que até aquele momento não havia 

criminalizado a lavagem de dinheiro no país, e, em fevereiro de 2000, em relação à Áustria, 

tendo em vista o sistema de contas bancárias anônimas, que até então era permitido naquele 

país.  

Além do processo sancionador, o qual somente poderia ser aplicado aos membros, 

deve ser destacado o processo de indexação em lista negra dos países não-cooperantes, nesse 

caso destinado a garantir a implementação dos standards pelos países não membros. A 

iniciativa tem origem com um relatório divulgado em 14 de fevereiro de 2000 (FATF, 2000a) 

e, no mesmo ano, é publicada a primeira lista de países e territórios não cooperantes (FATF, 

2000b). 

Gilmore (2011, p. 154) aponta a origem do processo de indexação dos países não 

cooperantes em lista a partir de iniciativa dos países do G7, preocupados com países e 

territórios, dentre eles alguns centros financeiros, que possuíam excessivo segredo bancário 

e empresas offshore, permitindo assim que fossem utilizados para propósitos ilegais. O GAFI 

foi então chamado pelo G7 a atuar nas atribuições de seu mandato e constituiu um grupo de 

trabalho para a identificação de critérios para definir os critérios que pautassem a não 

cooperação e apontar jurisdições específicas que se enquadrassem nos critérios. 
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5.6.1 As origens da indexação – o Report on Non-Cooperative Countries and Territories 

 

O primeiro documento do GAFI sobre países e territórios não cooperantes foi 

editado em 2000, consistindo no relatório NCCT (Non Cooperative Countries and 

Territories). O processo teve início com a publicação do Report on Non-Cooperative 

Countries and Territories, de 14 de fevereiro de 2000166, o qual apontava que a Lista teria 

como objetivo assegurar a adoção por todos os centros financeiros de standards 

internacionais para prevenir, deter e punir a lavagem de dinheiro, tornando efetiva a 

cooperação internacional na luta contra a lavagem de dinheiro167. 

Esse primeiro relatório consolidou o trabalho de um grupo ad hoc criado pelo 

GAFI, quando foram estabelecidos vinte e cinco critérios para identificar práticas 

prejudiciais à eficácia dos sistemas de prevenção à lavagem. Esses critérios foram elaborados 

a partir da identificação de impedimentos diretos ou indiretos que representavam obstáculos 

aos poderes de investigação ou supervisão das autoridades judiciárias ou administrativas, 

classificados em quatro áreas (GAFI, 2000a, p. 3): a) regulação financeira, especialmente 

relacionada à identificação; b) outras áreas de regulação; c) regras relacionadas à cooperação 

internacional administrativa ou judicial; e d) recursos para prevenção, detecção e repressão 

à lavagem de dinheiro. 

No que diz respeito às lacunas na regulação financeira, os critérios de avaliação 

abrangiam: (i) inexistência ou inadequada regulamentação e supervisão das instituições 

financeiras (Recomendação 26)168; (ii) regras inadequadas para a criação  e licenciamento 

                                                             
166 Relatório disponível em no website do GAFI: http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/Initial%20Report%20on%20NCCTs%2002_2000.pdf, acesso em 
09/06/2013.  
167 De acordo com o site do GAFI: The principal objective of the Non-Cooperative Countries and Territories 
(NCCT) Initiative was to reduce the vulnerability of the financial system to money laundering by ensuring that 
all financial centres adopt and implement measures for the prevention, detection and punishment of money 
laundering according to internationally recognised standards. (disponível em http://www.fatf-
gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/aboutthenon-
cooperativecountriesandterritoriesncctinitiative.html, acesso em 09/06/2013. 
168 Recomendação 26: “The competent authorities supervising banks or other financial institutions or  
intermediaries, or other competent authorities, should ensure that the supervised institutions have adequate 
programs to guard against money laundering. These authorities should co-operate and lend expertise 
spontaneously or on request with other domestic judicial or law enforcement authorities in money laundering 
investigations and prosecutions.” (FATF, 1996, p. 5) 
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de instituições financeiras, incluindo a avaliação de fundos de seus gestores e beneficiários 

(Recomendação 29)169; (iii) exigências de identificação de clientes inadequadas para as 

instituições financeiras; (iv) disposições excessivas de sigilo sobre as instituições 

financeiras; e (v) ausência de um sistema eficiente  de comunicação de operações suspeitas. 

Quanto à regulação de outros setores, havia previsão de: (i) requisitos da legislação 

comercial inadequados para registro de empresas e pessoas jurídicas; (ii)  ausência de 

identificação do beneficiário de pessoas jurídicas e de negócios (recomendações 9 e 25)170 

171. 

Já no que tange os  obstáculos à cooperação internacional, o documento previa a 

distinção em: (i) nível administrativo; e (ii)  nível judicial. 

Por fim, um quarto grupo de critérios se referia aos recursos inadequados para 

prevenir, detectar e reprimir as atividades de lavagem de dinheiro: (i) a falta de recursos nos 

setores público e privado; e (ii) ausência de uma unidade de inteligência financeira ou de um 

mecanismo equivalente. 

Observa-se assim, que o mecanismo de edição de uma lista negra de países não 

cooperantes é utilizado como uma ferramenta destinada a estimular que os países nela 

incluídos ou em vias de inclusão sintam-se forçados a implementar os standards do GAFI, 

conforme se observa na passagem172: 

Idealmente, estas jurisdições devem ter a vontade política para adotar e 
implementar as quarenta Recomendações do GAFI de forma inequívoca. Um dos 

                                                             
169 Recomendação 29: “The competent authorities regulating or supervising financial institutions should take 
the necessary legal or regulatory measures to guard against control or acquisition of a significant participation 
in financial institutions by criminals or their confederates.” (FATF, 1996, p. 5) 
170 Recomendação 9: “The appropriate national authorities should consider applying Recommendations 10 to 
21 and 23 to the conduct of financial activities as a commercial undertaking by businesses or professions which 
are not financial institutions, where such conduct is allowed or not prohibited. Financial activities include, but 
are not limited to, those listed in the attached annex. It is left to each country to decide whether special 
situations should be defined where the application of anti-money laundering measures is not necessary, for 
example, when a financial activity is carried out on an occasional or limited basis.” (FATF, 1996, p. 3) 
171 Recomendação 25: “Countries should take notice of the potential for abuse of shell corporations by money 
launderers and should consider whether additional measures are required to prevent unlawful use of such 
entities.” (FATF, 1996, p. 5) 
172 “Ideally, these jurisdictions should have the political will to adopt and implement the forty FATF 
Recommendations unambiguously. One of the FATF’s objectives should, therefore, be to establish contact with 
these countries and territories in order to foster a dialogue likely to make them change their position. They 
should be urged to modify existing measures that hamper anti-money laundering efforts.” (FATF, 2000b, p. 6) 
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objetivos do GAFI deve ser, portanto, o de estabelecer contato com esses países e 
territórios, a fim de promover um diálogo susceptível de fazê-los mudar sua 
posição. Eles devem ser instados a modificar as medidas existentes que dificultam 
os esforços de combate à lavagem de dinheiro. (FATF, 2000b, p. 6) 

Nesse sentido, o relatório inicial sobre NCCT previa como passos para sua adoção, 

inicialmente, a identificação das jurisdições não cooperantes com a elaboração de uma lista 

de países membros ou não do GAFI cujas práticas eram consideradas prejudiciais ao 

combate à lavagem de dinheiro. De acordo com o relatório, deveria ser concentrada a ação 

nos centros financeiros cujas atividades são significativas a atingir o sistema financeiro 

internacional. A lista deveria ainda apresentar gradações quanto ao nível de cumprimento 

dos critérios estabelecidos, criando assim uma hierarquia dentro dos NCCT, que seriam 

divididos em não cooperantes, parcialmente não cooperantes e  não cooperantes de fato 

(quando, embora não possua impedimentos significativos em suas leis e regulamentos, mas 

seu regime é ineficaz na prática).  

A lista de países a serem analisados seria formada a partir de indicações dos 

membros do GAFI de jurisdições com as quais estes teriam encontrado dificuldades de 

cooperação em casos de lavagem de dinheiro. A partir dessas indicações, o grupo ad hoc 

atuaria no sentido de coordenar grupos de revisão destinados a realizar um levantamento 

junto à jurisdição indicada, devendo ocorrer a participação da Secretaria do GAFI a fim de 

garantir a coerência nos processos. 

A atuação dos grupos de revisão parte do exame das informações disponíveis, 

sobretudo as apontadas em relatórios de avaliação mútua ou outros documentos gerados no 

âmbito do GAFI ou de organismos regionais e, quando necessário, pode solicitar 

informações adicionais ou esclarecimentos aos países. Esta informação adicional pode ser 

buscada mediante questionamentos ou reuniões pessoais com representantes da jurisdição 

questionada.  

A partir da conclusão do levantamento, o grupo de revisão produziria um relatório, 

que seria então submetido ao país avaliado e então encaminhado ao Grupo ad hoc, a quem 

competia avaliar se uma jurisdição é ou não cooperante, com aprovação final do Plenário.  

Com a decisão do Plenário, o nome do país era incluído na lista, indicando-se as razões pelas 

quais foi incluído e os pontos que deveriam ser adequados para eliminar os aspectos 

negativos de suas regras e práticas. 
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Uma vez estabelecida a lista, o GAFI deveria iniciar sua ação visando a encerrar 

práticas e regras consideradas prejudiciais, fomentando as jurisdições não cooperantes a 

adequar seu arcabouço legislativo às Recomendações. Dentre essas ações, o Relatório prevê 

a realização de iniciativas focadas, país por país, para convencer as jurisdições não 

cooperantes para melhorar a legislação e práticas nacionais e de participar ativamente na 

cooperação internacional. Há previsão ainda de um diálogo conjunto com a projeção regional 

do GAFI relacionada à área geográfica, bem como o envio de uma carta do Presidente do 

GAFI para o governo explicando a finalidade do trabalho. 

No processo de adequação, os países não cooperantes podem ser auxiliados por 

assessoria e cooperação técnica pelo GAFI, por seus membros, pela projeção regional  ou 

ainda por um organismo internacional relacionado. 

Poderiam ser adotadas ações também em outros fóruns multilaterais, (por exemplo, 

o G-7, a OCDE, o Comitê de Basileia, International Organization of Securities Commissions 

- IOSCO e as instituições financeiras internacionais) para buscar a emissão de declarações 

públicas ou outra ação considerada apropriada, sobretudo pelo Banco Mundial e pelo Fundo 

Monetário Internacional, para adoção de medidas corretivas apropriadas em seu âmbito de 

atuação.  

A aplicação da Recomendação 21173, que previa o tratamento diferenciado nas 

operações negociais com países que não aplicam ou aplicam as Recomendações de maneira 

insuficiente, também foi apontada como forma de sanção. 

Por fim, foram consideradas a adoção de contramedidas a serem aplicadas de forma 

coletiva ou individualmente pelos países membros, acordo com a gravidade das deficiências 

identificadas: 

                                                             
173 “Financial institutions should give special attention to business relations and transactions with persons, 
including companies and financial institutions, from countries which do not or insufficiently apply these 
Recommendations. Whenever these transactions have no apparent economic or visible lawful purpose, their 
background and purpose should, as far as possible, be examined, the findings established in writing, and be 
available to help supervisors, auditors and law enforcement agencies.” (FATF, 1996, p. 5) 
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(i) obrigações de identificação dos clientes para instituições financeiras membros 

do GAFI com relação às operações financeiras realizadas com ou por pessoas 

físicas ou jurídicas, cuja conta está em uma "jurisdição não cooperante"; 

(ii) atenção especial e obrigação de relatar operações financeiras realizadas pelas 

instituições financeiras localizadas em países membros do GAFI com pessoas 

físicas ou jurídicas cuja conta seja mantida em instituição financeira 

estabelecida em uma "jurisdição não cooperante" 

(iii) Condicionar, restringir ou mesmo proibir transações financeiras com 

jurisdições não cooperantes; 

 Vê-se, portanto, que há recomendação inclusive para a proibição de transações com 

eventuais jurisdições não cooperantes, situação essa que seria bastante prejudicial para essas 

jurisdições, que geralmente são grandes centros financeiros, sobretudo caracterizados como 

paraísos fiscais.  Por outro lado, o GAFI deixa claro que o objetivo não é evitar que tais 

centros sejam utilizados, pelas vantagens que oferecem, mas sim que os mesmos não sejam 

utilizados para circulação de capitais de origem criminosa. 

 

 

5.6.2 Name and shame: a primeira lista NCCT  

 

A partir da fixação dos critérios, analisada no tópico anterior, o GAFI publicou, em 

22 de junho de 2000, o documento com o título Review to Identify Non-Cooperative 

Countries or Territories: Increasing the Worldwide Effectiveness of Anti-Money Laundering 

Measures (FATF, 2000b) em quem pela primeira vez, enumerava as jurisdições 

consideradas não cooperantes, segundo Beekarry (2011, p. 181-182), um procedimento que 

afeta a reputação dos países, partindo do pressuposto de que os países optariam em 

implementar as Recomendações do GAFI, ao invés da vergonha internacional. 
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 O relatório foi aprovado pelo GAFI na reunião plenária de 20-22 de junho de 2000, 

dividido em quatro seções: (i) revisão do processo de revisão; (ii) descrição resumida dos 

resultados em relação às jurisdições analisadas; (iii)  questões destacadas que foram 

levantadas durante o processo que merecem uma análise mais aprofundada pelo GAFI; e (iv)  

descreve futuros passos a serem tomados e identifica 15 países ou territórios considerados 

não cooperantes 

Os grupos regionais (Américas, Ásia/Pacífico, Europa e África/Oriente Médio), 

criados anteriormente na reunião de fevereiro, apresentaram seus relatórios sobre as 

jurisdições analisadas, que foram instadas a se manifestar sobre as conclusões do grupo de 

revisão e posteriormente participar de discussões presenciais dos relatórios. 

Desse trabalho, foram analisados os seguintes Países e Territórios: Antígua e 

Barbuda, Bahamas, Belize, Bermuda, Chipre, Dominica, Filipinas, Gibraltar, Guernsey, Ilha 

de Man, Ilhas Cayman, Ilhas Cook, Ilhas Marshall, Ilhas Maurício, Ilhas Virgens Britânicas, 

Israel, Jersey, Líbano, Liechtenstein, Malta, Mônaco, Nauru, Niue, Panamá, Rússia, Samoa, 

Santa Lucia, São Cristóvão e Nevis e São Vicente e Granadinas174. 

A partir da análise, o GAFI concluiu pela inclusão na lista de Bahamas, Dominica, 

Filipinas175, Ilhas Cayman, Ilhas Cook, Ilhas Marshall, Israel, Líbano176, Liechtenstein, 

Nauru, Niue, Panamá, Rússia, São Cristóvão e Nevis e São Vicente e Granadinas, tendo 

apontado177 a necessidade dessas jurisdições adotarem medidas destinadas a melhorar as 

suas normas e práticas o mais rapidamente possível, a fim de sanar as deficiências 

identificadas nos relatórios.  

                                                             
174 Shahin, no trabalho De-listing from NCCTs and Money Laundering Control Measures: a Banking 
Regulation Perspective, apresenta um quadro resumo com  o resultado da análise das 23 jurisdições listadas 
como NCCT de acordo com o cumprimento de cada um dos critérios de avaliação. (SHAHIN, 2005, p. 323) 
175 Sobre o processo de implementação dos standards do GAFI nas Filipinas ver o trabalho de Brillo e Baltazar  
(2010), no qual os autores analisam a questão. 
176 Sobre o processo de implementação dos standards do GAFI no Líbano recomenda-se a leitura do trabalho 
de  SHAHIN (2013), onde o mesmo faz uma ampla abordagem sobre o tema. 
177 De acordo com o Relatório: “65. These jurisdictions are strongly urged to adopt measures to improve their 
rules and practices as expeditiously as possible in order to remedy the deficiencies identified in the reviews. 
Pending adoption and implementation of appropriate legislative and other measures, and in accordance with 
Recommendation 21, the FATF recommends that financial institutions should give special attention to business 
relations and transactions with persons, including companies and financial institutions, from the ‘non-
cooperative countries and territories’ mentioned in paragraph 64 and so doing take into account issues raised 
in the relevant summaries in Section II of this report.” (FATF, 2000b, p. 12) 
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O GAFI destacou ainda que, de acordo com a Recomendação 21, as instituições 

financeiras deveriam dar especial atenção às relações de negócios e transações com pessoas 

físicas ou jurídicas e instituições financeiras, dos "países e territórios  não cooperantes 

mencionados no relatório. 

 Além disso, decidiu-se em plenário que o tema dos NCCT seria analisado em todas 

as reuniões, monitorando os países listados, bem como realizando novas inclusões ou 

retirando os mesmos da lista em casos de progresso em sua política interna de combate à 

lavagem de dinheiro. 

 

5.6.3 A evolução da lista NCCT 

 

Em 22 de junho de 2001 o GAFI publica o Relatório chamado Review to Identify 

Non-Cooperative Countries or Territories: Increasing The Worldwide Effectiveness of Anti-

Money Laundering Measures (FATF, 2001), que constitui a segunda revisão do processo de 

identificação dos NCCT. 

Inicialmente, foram excluídos da lista Bahamas, Ilhas Cayman, Liechtenstein e 

Panamá, em razão do progresso nas reformas legais para diminuir as deficiências 

identificadas quando da avaliação. Por outro lado, são incluídos na lista Egito, Guatemala, 

Hungria, Indonésia, Myanmar e Nigéria178. 

O organismo reforçou ainda a necessidade de aplicação da Recomendação 21 em 

relação aos países listados, bem como apontou a evolução de Israel, Ilhas Cook, Líbano e 

Ilhas Marshall nas reformas legislativas visando a implementar os standards mínimos, 

embora ainda não tivessem alcançado avaliação satisfatória. 

Por fim, o GAFI apontou como inadequados os progressos de Nauru, Filipinas e 

Rússia, recomendando a aplicação de outras medidas de reforço na vigilância em operações 

                                                             
178 Sobre o processo de implementação dos standards do GAFI nas Filipinas, recomenda-se  a leitura do 
trabalho de Aluko e Bagheri (2012). 
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com referidas jurisdições, sobretudo no reforço de mecanismos de comunicação de 

operações financeiras, estabelecendo um prazo limite para que os países promovessem as 

reformas legislativas necessárias. 

A terceira revisão dos NCCT é publicada em 21 de junho de 2002 (FATF, 2002), 

com a remoção da Hungria, Israel, Líbano e São Cristóvao e Nevis da lista. Foram incluídos 

na lista Granada e Ucrânia. 

Foi aprovada ainda a aplicação de contramedidas adicionais contra Nauru, tendo 

em vista a identificação de que possuía aproximadamente quatrocentos shell banks179 sem 

presença física, acarretando um alto risco de lavagem de dinheiro e que deveria aboli-los. 

O quarto relatório de revisão da lista NCCT é publicado em 20 de junho de 2003 

(FATF, 2003), já com o título de Annual Review or Non-Cooperatives and Territories, com 

a exclusão de Dominica, Ilhas Marshall, Niue, Rússia e São Vicente e Granadina. Não houve 

novas inclusões, embora tenha sido recomendada a aplicação de contramedidas adicionais 

contra Ucrânia. 

Com a publicação da Revisão Anual de 02 de julho de 2004 (FATF, 2004b), são 

excluídos da lista Egito, Guatemala e Ucrânia, bem como recomendado contramedidas 

adicionais contra Myanmar. 

Novas exclusões na Revisão Anual de 2005 (FATF, 2005b), desta vez das Ilhas 

Cook, Indonésia e Filipinas, bem como a eliminação das contramedidas em relação ao Nauru 

e Myanmar. 

Já em 2006, o organismo sequer publica a revisão anual da lista NCCT, tendo 

apenas constado em seu Annual Report 2006-2006, de 23 de junho de 2006 (FATF, 2006), 

a remoção de Nauru e Nigéria, restando apenas Myanmar na lista NCCT. 

                                                             
179 De acordo com o glossário do GAFI (FATF, 2012, p. 121) shell bank  seria o equivalente  a um banco de 
fachada, significa um banco que não tenha presença física no país em que foi constituído e autorizado, e que 
não está afiliado a um grupo financeiro regulado sujeito a supervisão efetiva e consolidada. Na redação original: 
“Shell bank means a bank that has no physical presence in the country in which itis incorporated and licensed, 
and which is unaffiliated with a regulated financial group that is subject to effective consolidated supervision.” 
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A última revisão anual dos NCCT, com o título Annual Review or Non-

Cooperatives and Territories – Eight NCCT Review é publicada em 12 de outubro de 2007 

(FATF, 2007), com a remoção de Myanmar. 

O quadro a seguir ilustra a cronologia do processo de inclusão e exclusão da lista 

NCCT: 

 

 

Observa-se que o GAFI obteve êxito no seu objetivo de dissuadir jurisdições com 

sérias deficiências no sistema de combate à lavagem de dinheiro a proceder às alterações 

legislativas necessárias, implementando os standards ditados pelo organismo num curto 

lapso de tempo. 
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5.6.4 Efeitos da lista NCCT 

 

A utilização da lista NCCT é apontada como a pedra angular (Masciandaro, 2004, 

p. 3) no esforço internacional para reduzir de lavagem de dinheiro dos paraísos fiscais. Por 

outro lado, o referido autor busca analisar a utilização da lista NCCT, bem como a eficácia 

das reformas regulatórias adotadas por um país  tendo como objetivo ser removido da lista.   

O autor trabalha com a hipótese de que a regulação financeira negligente também 

pode ser uma opção para os formadores de políticas públicas para maximizar os benefícios 

produzidos por sua opção, tendo em vista a atração de capitais que pode gerar uma regulação 

financeira deficiente sob a perspectiva do combate à lavagem de dinheiro. 

Em que pese um país, que geralmente funcione como um centro financeiro ou 

paraíso fiscal, possa optar em não promover as reformas a fim de se adequar aos standards 

internacionais, fato é que o GAFI obteve a implementação de suas recomendações em todas 

as jurisdições consideradas não cooperantes em curto prazo de tempo (BEEKARRY, 2011, 

p. 185-186), uma vez que os países que permaneceram maior tempo na lista foram Filipinas 

e Ilhas Cook (22/06/2000 a 11/02/2005), Nauru (22/06/2000 a 13/10/2005), Nigéria 

(22/06/2001 a 26/06/2006) e Myanmar (22/06/2001  a 13/10/2006). Além disso, a 

recomendação para aplicação de contramedidas adicionais deu-se apenas em relação a Nauru 

(05/12/2001), Ucrânia (20/12/2002) e Myanmar (03/11/2003) (GAFI, 2007). 

Assim, com o processo de inclusão nas listas NCCT o GAFI faz uma extensa 

avaliação do ambiente financeiro e não financeiro de diversos países, notadamente centros 

financeiros internacionais, identificando as lacunas existentes na legislação, nas instituições 

de supervisão, bem como as práticas que impedem a cooperação no combate à lavagem de 

dinheiro.  

 A inclusão em lista negra do GAFI, embora possa ser medida aceita pelo país ou 

território, a partir da avaliação de seus governantes sobre os custos ou benefícios em sair da 

lista ou beneficiar-se com os lucros em hospedar o dinheiro sujo, eleva o status de 

desconfiança do país, sobretudo perante o sistema financeiro internacional.  
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Utilizada historicamente algumas vezes durante o processo, a exortação pelo GAFI 

para adoção da Recomendação 21, por exemplo, ao conclamar instituições financeiras em 

todo o mundo para um detido exame em suas relações negociais com pessoas, empresas e 

instituições financeiras domiciliadas no país listado, pode gerar intenso desgaste ao sistema 

financeiro do país em lista NCCT. Trata-se, portanto de um mecanismo que expõe a 

reputação de um país, que tem sua credibilidade internacional seriamente abalada. 
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SEÇÃO 3 COMPLIANCE: IMPLEMENTAÇÃO E EFETIVIDADE NA 

ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA 
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1 A GÊNESE DO PROCESSO DE INTERNALIZAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 

DO GAFI NO COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL 

 

 

O processo de inserção do Brasil no combate à lavagem de dinheiro pode ser 

resumido a três iniciativas principais: a internalização da Convenção de Viena sobre o tráfico 

de substâncias entorpecentes, a introdução no ordenamento pátrio da Lei n° 9.613/98, que 

tipifica o crime de lavagem de dinheiro e cria o sistema nacional de prevenção e, finalmente, 

a sua inserção como membro do GAFI, cujo início se deu a partir de correspondência do 

então Ministro da Fazenda ao organismo, em 26 de abril de 1999, dando conta da 

estruturação do combate à lavagem de dinheiro no país e do interesse do Brasil em integrá-

lo. 

A partir dessas três iniciativas, o Brasil assume perante a comunidade internacional 

o compromisso de implentar um sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, nos moldes 

estabelecidos internacionalmente. 

O país, ao tempo em que foi sancionada a lei brasileira que rege a matéria, pouco 

tempo após a internalização da Convenção de Viena (1988) buscou participar das iniciativas 

internacionais junto ao GAFI. 

O GAFISUD, por sua vez, foi criado na Reunião dos Ministros de Estado da 

Fazenda dos países da América Latina, no Mexico, em fevereiro de 2000, que marcou a 

instituição da projeção regional do GAFI, cujo memorando de entendimentos fora assinado 

em 8 de dezembro de 2000, em Cartagena das Índias, marcando assim o ingresso do Brasil 

na projeção regional do GAFI. 

No cenário que era propiciado pela abertura do GAFI aos países estratégicos, 

Corrêa (2013, p. 188) bem destaca a posição assumida pelo Brasil, ao colocar que:  

O Brasil foi apontado pelo GAFI como país de importância estratégica não 
somente pelas ameaças potenciais que representava ao mercado financeiro 
internacional – em razão dos grandes centros financeiros que abrigava, vulneráveis 
à utilização para a lavagem de dinheiro, da proximidade dos centros produtores de 
drogas, da extensão da economia informal –, mas também pelo seu potencial 
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econômico, para onde poderiam migrar significativos investimentos. A adoção de 
lei e de regulamentos antilavagem de dinheiro estaria em conformidade com a 
“existência de uma ordem econômica que funcione dentro de regras de mercado, 
e um sistema financeiro que opere dentro de padrões minimamente previsíveis”. 
A adoção dessa legislação conferia maior transparência e credibilidade a diferentes 
setores da economia, o que se coadunava com os objetivos de estabilização, 
liberalização e abertura da economia perseguidos pelos Governos brasileiros, 
desde o início dos anos 1990. 

Essa fase de expansão a novos membros do GAFI marcou o ingresso do Brasil, 

Argentina e México enquanto representantes da América Latina no organismo. É importante 

frisar que tal expansão se dava num momento de consolidação da estrutura do GAFI, cujo 

mandato era já estável, tendo concluído a segunda rodada de avaliações mútuas de seus então 

membros. 

Portanto, a partir dessas iniciativas, o Brasil encontrava ambiente propício para 

internalização e estruturação do seu ambiente de prevenção à lavagem de dinheiro, cuja base 

se encontra na Lei n° 9.613/98, que, em exposição de motivos180 apontava o compromisso 

internacional assumido pelo Brasil com a Convenção de Viena (1988), que dispunha que o 

país deveria criminalizar a lavagem de valores oriundos do narcotráfico.181 

O documento cita ainda outros compromissos internacionais assumidos pelo Brasil 

relacionados ao tema, como a participação do Brasil na XXII Assembleia-Geral da OEA, em 

Bahamas, entre 18 e 23 de maio de 1992, que aprovou o "Regulamento Modelo sobre Delitos 

de Lavagem Relacionados com o Tráfico Ilícito de Drogas e Delitos Conexos", elaborado 

pela Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas – CICAD; a participação 

do Brasil na "Cúpula das Américas", reunião integrada pelos Chefes de Estado e de Governo 

dos Países Americanos, no âmbito da OEA, realizada em Miami, quando fora firmado, então, 

um Plano de Ação prevendo que “Os Governos ratificarão a Convenção das Nações Unidas 

sobre o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1988 e sancionarão 

                                                             
180 Disponível em <file:///C:/Users/User/Downloads/Exposicao%20de%20Motivos%20Lei%209613.pdf>.  
Acesso em 08 out 2014. 
181 Corrêa (2013, p. 169-185) traz um importante retrospecto histórico da evolução da participação do Brasil 
nas iniciativas internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro, narrando com minúcia o processo político 
que culminou com a inserção do Brasil no GAFI. O autor constrói todo o panorama político desde a ratificação 
e incorporação ao nosso ordenamento da Convenção de Viena (1988), passando pela assinatura dos outros 
instrumentos internacionais relevantes até o início das tratativas para admissão do Brasil no GAFI, que deram 
início sob os auspícios da CICAD/OEA, posteriormente levados a cabo com o Grupo de Peritos para Controle 
da Lavagem de Ativos (LAVEX) e a “per pressure” exercida no seu âmbito para que o país estruturasse seu 
ambiente interno. 
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como ilícito penal a lavagem dos rendimentos gerados por todos os crimes graves". Ainda 

sobre o tema, em 2 de dezembro de 1995, na Conferência Ministerial sobre a Lavagem de 

Dinheiro e Instrumento do Crime, realizada em Buenos Aires, o Brasil firmou Declaração 

de Princípios relativa ao tema, inclusive quanto à tipificação do delito e sobre regras 

processuais especiais. 

Corrêa (2013, p. 174), ao tratar da questão da conscientização do Brasil em adotar 

uma política de prevenção à lavagem de dinheiro, destaca ainda que: 

A participação nesses encontros tem ainda outra consequência: a legislação 
antilavagem de dinheiro passa a ser vista como avanço civilizacional, 
modernização e progresso, última resposta das nações avançadas à ameaça 
representada pelas atividades criminosas adaptadas a um mundo crescentemente 
globalizado, independentemente de qualquer indício concreto de eficiência dessa 
legislação no enfrentamento de crimes financeiros. 

Obteve-se, portanto, um cenário favorável para iniciar a implementação das 

medidas de prevenção à lavagem de dinheiro no país que, após enfrentar um período de 

fortes dificuldades econômicas, passava a se firmar mediante novas políticas econômicas 

aliadas à estruturação do sistema financeiro. 

 

 

2 CRIMINALIZAÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL 

 

 

Entre os temas relacionados à lavagem de dinheiro, o processo de criminalização 

constitui-se num dos mais importantes, que seleciona o fenômeno da ocultação de valores 

oriundos de crimes, transformando-o em crime. O processo de criminalização da lavagem 

de dinheiro no Brasil teve seu marco, no ano de 1998, por meio da Lei n° 9.613/98, que 

instituiu o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil, criando a unidade de 

inteligência financeira nacional – o COAF (Conselho de Controle das Atividades 

Financeiras) e, sob a perpectiva criminal, tipificando o crime de lavagem de dinheiro. 
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O  combate à lavagem de dinheiro no Brasil, sob a perspectiva legislativa, teve seu 

marco em 3 de março de 1998, com a publicação da lei n° 9.613/98, que instituiu o sistema 

de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil, criando a unidade de inteligência financeira 

nacional – o COAF (Conselho de Controle das Atividades Financeiras) e, sob a perpectiva 

criminal, tipificando o crime de lavagem de dinheiro. 

A exposição de motivos do diploma legal já fazia referências expressas ao 

compromisso firmado pelo Brasil ao ratificar a Convenção contra o Tráfico Ilícito de 

Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas (Convenção de Viena), bem como ao 

"Regulamento Modelo sobre Delitos de Lavagem Relacionados com o Tráfico Ilícito de 

Drogas e Delitos Conexos", elaborado pela Comissão Interamericana para o Controle do 

Abuso de Drogas – CICAD e aprovado na XXII Assembleia-Geral da OEA, em Bahamas, 

entre 18 e 23 de maio de 1992. 

No texto, fazia-se a opção por uma legislação de segunda geração, que 

contemplasse outros crimes antecedentes além do tráfico de drogas, na esteira das legislações 

vigentes na Alemanha, Espanha e Portugal, justificando que  

21. Embora o narcotráfico seja a fonte principal das operações de lavagem de 
dinheiro, não é a sua única vertente. Existem outros ilícitos, também de especial 
gravidade, que funcionam como círculos viciosos relativamente à lavagem de 
dinheiro e à ocultação de bens, direitos e valores. São eles o terrorismo, o 
contrabando e o tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção, 
a extorsão mediante sequestro, os crimes praticados por organização criminosa, 
contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional. Algumas 
dessas categorias típicas, pela sua própria natureza, pelas circunstâncias de sua 
execução e por caracterizarem formas evoluídas de uma delinquência 
internacional ou por manifestarem-se no panorama das graves ofensas ao direito 
penal doméstico, compõem a vasta gama da criminalidade dos respeitáveis. Em 
relação a esses tipos de autores, a lavagem de dinheiro constitui não apenas a etapa 
de reprodução dos circuitos de ilicitudes como também, e principalmente, um 
meio para conservar o status social de muitos de seus agentes.182 

Em que pese o tipo penal da lavagem seja assemelhado ao crime de receptação183, 

já previsto no código penal, busca diferenciá-lo da lavagem, destinando-a a crimes graves e 

com características transnacionais, permanecendo sob a égide do artigo 180 do Código 

                                                             
182 Disponível em <file:///C:/Users/User/Downloads/Exposicao%20de%20Motivos%20Lei%209613.pdf>.  
Acesso em 08 out 2014. 
183 Acerca da distinção entre lavagem de dinheiro e receptação: Cervasco (2002).   
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Penal, que define o crime de receptação, as condutas relacionadas aos ilícitos parasitários de 

crimes contra o patrimônio.  

A exposição de motivos, ao tratar da redação do tipo penal, remetia aos modelos da 

Alemanha (§ 261 do Código Penal), Bélgica (§ 4o do art. 505 do Código Penal, introduzido 

por Lei de 17 de julho de 1990), França (art. 222-38 e 324-1 do Código Penal, redigidos pela 

Lei no 96-392 de 13 maio de 1996), México (art. 400 bis do Código Penal, alterado em 13 

de maio de 1996), Portugal (alínea b do item 1 do art. 2o do Decreto-Lei no 325, de 2 de 

dezembro de 1995) e Suíça (art. 305 bis do Código Penal, introduzido por Lei de 23 de março 

de 1990), bem como às recomendações internacionais (alínea ii da letra b do art. 3o da 

Convenção de Viena; e o no 3 do art. 2o do Regulamento Modelo da CICAD).  

Justificou-se ainda, na oportunidade, a não inclusão dos crimes fiscais, sob a 

alegação de que a lavagem de dinheiro teria como característica a introdução, na economia, 

de bens, direitos ou valores oriundos de atividade ilícita e que representaram, no momento 

de seu resultado, um aumento do patrimônio do agente, não incluindo, assim, delitos que 

não representam agregação, ao patrimônio do agente, de novos bens, direitos ou valores, 

como é o caso da sonegação fiscal184, uma vez que esta não implica aumento de patrimônio 

com a agregação de valores novos, mas sim a manutenção de patrimônio existente em 

decorrência do não pagamento de obrigação fiscal.  

Assim, o tipo penal restou descrito como quaisquer ações, que obtenham, como 

resultado, a ocultação ou a dissimulação da "natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores oriundos, direta ou indiretamente, 

... " dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, contrabando e tráfico de armas 

, munições ou material destinado a sua produção, extorsão mediante sequestro, contra a 

Administração Pública, contra o Sistema Financeiro Nacional e praticado por organização 

criminosa. 

O tipo penal previa também que: 

incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, 
direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos 
neste artigo: (I) os converte em ativos lícitos; (II) os adquire, recebe, troca, 

                                                             
184 Acerca da questão dos crimes fiscais e lavagem de dinheiro: Blanco Cordero (2011a, p. 160-183);  Blanco 
Cordero (2011b, p. 01-46); Quintero Olivares (2006, p. 1-5). 
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negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou 
transfere; (III) importa ou exporta bens com valores inexatos.  

O processo de criminalização da lavagem de dinheiro apresentou diversas 

singularidades de acordo com o país. Nesse sentido, cabem algumas considerações acerca 

desse processo, destacando-se as formas de tratamento do fenômeno em alguns países. 

 

 

 

3 A CRIMINALIZAÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO NO DIREITO 

COMPARADO 

 

 

De acordo com a redação atual, a Recomendação n° 3 do GAFI185 (2012, p. 10), 

que trata da obrigação de criminalizar a lavagem de dinheiro, estabelece que: 

Os países deverão criminalizar a lavagem de dinheiro com base na Convenção de 
Viena e na Convenção de Palermo, e deverão considerar crime de lavagem de 
dinheiro todos os crimes graves, de maneira a incluir a maior quantidade possível 
de crimes antecedentes. 

Em Nota Interpretativa (GAFI, 2012, p. 46), tal recomendação tomou a seguinte 

configuração: 

Os países deverão criminalizar a lavagem de dinheiro com base na Convenção das 
contra o Tráfico de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas das Nações 
Unidas (a Convenção de Viena, de 1998) e a Convenção contra o Crime 
Organizado Transnacional das Nações Unidas (a Convenção de Palermo, de 
2000). 

Os países deverão aplicar o crime de lavagem de dinheiro a todos os crimes graves, 
com o objetivo de incluir a maior gama de crimes antecedentes. Os crimes 
antecedentes podem ser descritos por referência a todos os crimes, a um limiar 
relacionado a uma categoria de crimes graves, à pena de prisão aplicável ao crime 

                                                             
185 Utilizou-se nesta seção a versão do documento em inglês International Standards on Combating Money 
Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - the FATF Recommendations (FATF, 2012) 
traduzida para o português pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, uma vez que não há tradução 
oficial do documento para a língua portuguesa, cujo conteúdo se encontra disponível em < 
www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/gaecos/As%20Novas%20Recomendacoes%20GAFI.doc > Acesso em 
12 jan. 2013. 
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antecedente (abordagem de limiar), a uma lista de crimes antecedentes, ou ainda a 
uma combinação de todas essas abordagens. 

Quando os países adotarem a abordagem de limiar, os crimes antecedentes 
deverão, no mínimo, compreender todos os crimes que estejam incluídos na 
categoria de crimes graves em suas leis domésticas, ou incluir crimes puníveis por 
uma pena máxima de mais de um ano de prisão, ou, no caso de países que tenham 
um limite mínimo para crimes em seus sistemas legais, os crimes antecedentes 
deverão compreender todos os crimes puníveis com uma pena mínima de mais de 
seis meses de prisão. 

Independente da abordagem adotada, cada país deverá, no mínimo, incluir uma 
variedade de crimes dentro de cada uma das categorias designadas. O crime de 
lavagem de dinheiro deverá se estender a qualquer tipo de propriedade, 
independente de seu valor, que represente direta ou indiretamente os proventos de 
crime. Quando for provado que a propriedade é fruto de crime, não deverá ser 
necessário que alguém seja condenado por crime antecedente. 

No Glossário (GAFI, 2012, p. 164-165) do referido documento, por sua vez, o 

termo “categorias de crimes designados”, foi apontado como: 

Categorias de crimes designadas significa: 

 participação em grupo criminoso organizado e crime organizado; 
 terrorismo, inclusive seu financiamento; 
 tráfico de seres humanos e tráfico ilícito de migrantes; 
 exploração sexual, inclusive de crianças; 
 tráfico ilícito de narcóticos e substâncias psicotrópicas; 
 tráfico ilícito de armas; 
 tráfico ilícito de bens roubados e outros; 
 corrupção e suborno; 
 fraude; 
 falsificação de moeda; 
 falsificação e pirataria de produtos; 
 crimes ambientais; 
 homicídio, lesão corporal grave; 
 seqüestro, privação de liberdade e tomada de reféns; 
 roubo ou furto; 
 contrabando (inclusive com relação a alfândega e impostos e taxas sobre a 

produção, venda ou consumo de bens); 
 crimes fiscais (relacionados a impostos diretos e indiretos); 
 extorsão; 
 falsificação; 
 pirataria; e 
 utilização abusiva de informação privilegiada e manipulação do mercado 

Ao decidir a variedade de crimes que serão incluídos como crimes antecedentes 
em cada uma das categorias listadas acima, cada país poderá decidir, de acordo 
com suas leis domésticas, como definirá os crimes, bem como a natureza de 
quaisquer elementos particulares desses crimes que os qualifiquem como crimes 
graves. 
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Observa-se assim que houve grande preocupação do GAFI com a categoria dos 

crimes antecedentes, de forma que, na tipificação penal do crime, fossem previstas o maior 

número de infrações penais graves. Caberá aos países adequarem suas legislações internas 

com objetivo de alcançar o cumprimento da recomendação. Com a enumeração, o organismo 

garante, ao mesmo tempo em que impõe aos países, que um número maior de crimes possa 

ser considerado antecedente da lavagem de dinheiro. 

 

 

3.1 União Europeia 

 

A União Europeia consiste em fértil espaço de estudo de temas como integração, 

uniformização e harmonização legislativa. A questão da lavagem de dinheiro sempre 

despertou interesse de regulação por parte da União Europeia.  

Mitsilegas (2003, p. 52) aponta, como antecedente histórico da preocupação com o 

tema no cenário europeu, um grupo de cinco resoluções adotadas pelo Parlamento Europeu 

em 1985, que visava combater o tráfico de drogas186. Por meio dessas resoluções o mesmo 

demonstrava preocupação com o crescimento do problema, ao tempo em que estimulava um 

alto grau de cooperação internacional, particularmente em nível europeu. 

Posteriormente, o Conselho da Europa, em 1986, expressou a gravidade do 

problema do tráfico, tendo reconhecido que algumas instituições financeiras estariam 

colaborando com o mesmo, auxiliando na lavagem de dinheiro.187 

Pode-se apontar como referência histórica a liberalização da movimentação de 

capitais promovida pela Diretiva 88/361/CEE, que forçava os países integrantes da União 

                                                             
186Resoluções “on action to combat  drug abuse”, “on combating drug abuse”, “on measures to combat drugs-
taking”, “on measures to combat the spread of drug abuse” e “on measures to combat the spread of drugs”. 
187 Um aprofundando estudo sobre o tema das medidas de combate à lavagem de dinheiro na União Europeia 
é apresentado por Mitsilegas (2003) onde o mesmo  discorre amplamente sobre o assunto. Merece destaque o 
capítulo três, que apresenta um abrangente estudo histórico-evolutivo das medidas de combate à lavagem de 
dinheiro na União Europeia. O tema da lavagem de dinheiro sob a perspectiva da União Europeia também pode 
ser analisado no Capítulo VIII de Gilmore (2011), onde o mesmo busca analisar todo o contexto de criação a 
implementação das Três Diretivas. 
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Europeia a adotarem medidas no sentido de que a intensificação do fluxo de capitais fosse 

acompanhadas de instrumentos que evitassem a lavagem de dinheiro (CHAMPO 

SANCHEZ, 2006, p. 113-114).  

Dessa preocupação surgiu a Diretiva 91/308/CEE, de 10 de junho de 1991, relativa 

à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento188 de capitais, 

conhecida como a “Primeira Diretiva” 189 sobre lavagem de dinheiro, marco no sistema 

comunitário. 

Trata-se de uma norma de caráter geral, com objetivo de disciplinar o tratamento 

da lavagem de dinheiro no âmbito da União Europeia. Sua adoção foi precedida de um 

extenso preâmbulo expondo as razões que aconselhavam a implementação das medidas 

antilavagem, fugindo do campo de política antidrogas da Convenção de Viena, uma vez que 

o fenômeno da lavagem de dinheiro não afeta unicamente o produto de delitos relacionados 

com o tráfico de drogas, mas também de outras atividades delitivas190. O preâmbulo da 

Diretiva apresentou-se claro ao mencionar: 

[...] uma vez que o fenômeno do branqueamento de capitais não se refere apenas 
ao produto de infrações relacionadas com o tráfico de drogas, mas também ao 
produto de outras atividades criminosas (tais como o crime organizado e o 
terrorismo), é conveniente que os Estados-membros tornem extensivos, na 
acepção das respectivas legislações, os efeitos da presente Diretiva ao produto 
dessas atividades, desde que seja suscetível de ocasionar operações de 
branqueamento que justifiquem, por esse motivo, uma repressão. 

 

Ao fim da Diretiva constou ainda a “Declaração dos representantes dos governos 

dos Estados-membros reunidos no Conselho”, cuja natureza jurídica, embora de difícil 

precisão, continha a declaração de vontade dos membros pela tomada de medidas para fazer 

vigorar nos países a legislação penal derivada da adoção da Convenção de Viena, firmada 

                                                             
188 Optou-se aqui por manter referência ao termo branqueamento, por ser o constante na versão em português 
dos instrumentos comunitários no âmbito da União Europeia.  
189 Segundo Machado (2004, p. 57), as diretivas são uma das espécies de produção normativa da União 
Européia que “podem estar dirigidas a um, vários ou a todos os Estados membros; neste último caso, denomina-
se ‘diretiva geral’. As diretivas vinculam os destinatários quanto a um resultado, deixando aos Estados 
membros a possibilidade de escolherem a forma e os meios de alcançar o objetivo, dentro de um prazo 
estabelecido. As diretivas são, portanto, atos comunitários de eficácia imediata.”  
190 “el fenômeno del blanqueo de capitales no afecta únicamente al producto de delitos relacionados com el 
tráfico de estupefacientes, sino también al de otras actividades delictivas” (CAPARRÓS, 2006, p. 21). 
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no âmbito da ONU e da Convenção de Estrasburgo, no âmbito do Conselho da Europa, até 

31 de dezembro de 1992. 

A definição de branqueamento de capitais, para os efeitos da diretiva, tratado no 

art. 1º, merece destaque em razão de sua amplitude: 

Para efeitos da presente Diretiva, entende-se por: 

[...] 

- Branqueamento de capitais: as seguintes operações, efetuadas 
internacionalmente: 

- conversão ou transferência de bens, com conhecimento por parte daquele que as 
efetua, de que esses bens provêm de uma atividade criminosa ou da participação 
numa atividade dessa natureza, com o fim de encobrir ou dissimular a origem 
ilícita dos mesmos ou de auxiliar quaisquer pessoas implicadas nessa atividade a 
furtar-se às consequências jurídicas dos seus atos, 

- dissimulação ou encobrimento da verdadeira natureza, origem, localização, 
utilização, circulação ou posse de determinados bens ou de direitos relativos a 
esses bens, com conhecimento pelo autor de que tais bens provêm de uma 
atividade criminosa ou da participação numa atividade dessa natureza, 

- aquisição, detenção ou utilização de bens, com conhecimento, quando da sua 
recepção, de que provêm de uma atividade criminosa ou da participação numa 
atividade dessa natureza; 

- a participação num dos atos referidos nos pontos anteriores, a associação para 
praticar o referido ato, as tentativas de o perpetrar, o fato de ajudar, incitar ou 
aconselhar alguém a praticá-lo ou o fato de facilitar a sua execução. 

O conhecimento, a intenção ou a motivação, que devem ser um elemento das 
atividades acima referidas, podem ser apurados com base em circunstâncias de 
fato objetivas. 

Existe branqueamento de capitais mesmo que as atividades que estão na origem 
dos bens a branquear se localizem no território de outro Estado-membro ou de um 
país terceiro; 

 

Assim, nota-se que o conceito de lavagem (branqueamento) adotado foi bem mais 

abrangente em relação àquele da Convenção de Viena, recomendando aos Estados-membros 

a extensão a outros delitos além do tráfico de drogas. 

Em 1998, foi adotada ainda a Ação Comum 98/699/JAI, relativa ao 

“branqueamento de capitais, identificação, detecção, congelamento, apreensão e perda de 

instrumentos e produtos do crime”. O documento, em síntese, apresenta-se como uma 

adoção de objetivos no sentido de que, conforme dispõe seu artigo 1º, não sejam feitas ou 

mantidas reservas em relação a determinados artigos da Convenção de 1990 do Conselho da 
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Europa (Convenção de Estrasburgo), notadamente em relação aos artigos 2º e 6º, que tratam 

da classificação de “infração grave” como antecedente do crime de lavagem.  Para a 

Convenção, delito grave é definido como sendo a infração punível com pena privativa de 

liberdade a partir de um ano ou mínima superior a seis meses. 

A Diretiva 2001/97/CE do Parlamento Europeu foi aprovada em 04 de dezembro 

de 2001 e introduziu alterações na Diretiva 91/308/CEE, sendo conhecida como “Segunda 

Diretiva”, adotada logo após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, nos Estados 

Unidos, visando a adequá-la às Recomendações do GAFI, também objeto de revisão logo 

após os ataques. Ampliou a perspectiva de criminalização, “adicionando a obrigação de 

estender o campo de proibição da lavagem de dinheiro para além dos delitos de tráfico de 

drogas” (CARLI, 2012, p. 146). 

Finalmente, a “Terceira Diretiva” (Diretiva 2005/60/CE), de 26 de outubro de 2005, 

relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de 

capitais e do financiamento ao terrorismo, tem por objetivo traçar as regras basilares no 

âmbito da prevenção na utilização do sistema financeiro para lavagem de dinheiro e 

financiamento ao terrorismo, o que, segundo o item 46 do preâmbulo, “pode, pois, devido 

às dimensões e aos efeitos da ação, ser melhor alcançado ao nível comunitário”.  

Assim, observa-se que a regulação do tema, no âmbito da União Européia, previa, 

desde o início, que fosse tipificada a lavagem de dinheiro de delitos graves, e não apenas do 

tráfico de drogas, demonstrando  a opção do legislador pela legislação de segunda geração.191  

 

 

3.2 Alemanha 

 

A Alemanha foi um dos primeiros países a tipificar o crime de lavagem de dinheiro 

(CASTELLAR, 2004, p. 140). O Código Penal Alemão (StGB) prevê o crime de lavagem 

                                                             
191 Sobre o tratamento dado à lavagem de dinheiro no ambiente da União Europeia, recomenda-se os trabalhos 
de: Alexander (2000), Blanco Cordero (2001), Mitsilegas (2003), Mohamed (2002), Ping (2004) e Broek 
(2011). 
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de dinheiro no § 261192, segundo o qual quem oculta um bem que provém de um dos atos 

ilícitos mencionados no inciso, encobre sua origem, impede ou põe em perigo a investigação 

da origem, da localização, a entrega, o confisco ou a proteção do mesmo, será punido com 

pena privativa de liberdade de três meses a cinco anos.  

Em que pese o texto mencione a ocultação de um bem proveniente dos os atos 

ilícitos enumerados no inciso, sendo, portanto uma lei de segunda geração, ao fixar um 

catálogo de crimes (BANDEIRA, 2009, p.580), a previsão abrange tanto crimes 

(Verbrechen) quanto contravenções (Vergehen nach). 

O tipo penal de lavagem de dinheiro foi incorporado ao Código Penal Alemão 

através da Lei de Combate ao Tráfico de Drogas e outras formas de Criminalidade 

Organizada (Bundesgesetzblatt), de 15 de julho de 1992 (ABEL SOUTO, 2005, p. 6), tendo 

sido submetido a constantes alterações visando a sua adequação à normativa internacional, 

como por exemplo, a Lei para o controle do tráfico com matérias primas que podem ser 

usadas impropriamente para a elaboração ilícita de entorpecentes (7 de outubro de 1994), a 

Lei para a melhora do combate ao crime organizado (4 de maio de 1998) e a Lei de combate 

à fraude fiscal (30 de novembro de 2001). 

 

 

3.3 Espanha 

 

Inicialmente, o ordenamento espanhol193 previa a figura criminal da lavagem de 

dinheiro procedente apenas do tráfico de drogas, conforme indica Cobo del Rosal (2005, p. 

61). O dispositivo foi inserido no artigo 546 bis por meio de reforma implementada pela Ley 

Ordinária 1/1988, de 24 de março (ABEL SOUTO, 2005, p. 13). Em 1992, o dispositivo foi 

                                                             
192 Whosoever hides an object which is a proceed of an unlawful act listed in the 2nd sentence below, conceals 
its origin or obstructs or endangers the investigation of its origin, its being found, its confiscation, its 
deprivation or its being officially secured shall be liable to imprisonment from three months to five years.  Ou 
ainda, no idioma original: Wer einen Gegenstand, der aus einer in Satz 2 genannten rechtswidrigen Tat 
herrührt, verbirgt, dessen Herkunft verschleiert oder die Ermittlung der Herkunft, das Auffinden, den Verfall, 
die Einziehung oder die Sicherstellung eines solchen Gegenstandes vereitelt oder gefährdet, wird mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
193 Sobre o tema, recomendam-se os estudos de: Sánchez (2010), Díez Ripollés (1994), Abel Souto (2001; 
2005; 2013),  Labella (2010), Díaz-Maroto Villarejo (2000) e Del Carpio Delgado (2011). 
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novamente reformado pela Ley Ordinária 8/1992, que inseriu modificações no Código Penal 

e no Processo Penal em matéria de tráfico de drogas. 

Atualmente, a matéria é regida pelo artigo 301 do Código Penal, dispondo sobre a 

matéria no capítulo XIV, que trata da receptación y el blanqueo de capitales: 

1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que 
éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera 
tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen 
ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o 
infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con 
la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de 
los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del 
hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también 
a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o 
industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal 
o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración 
no podrá exceder de cinco años.194 

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en 
alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. En 
estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de 
este Código. 

También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su 
origen en alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX 
y X del Título XIX o en alguno de los delitos del Capítulo I del Título XVI. 

A reforma penal introduzida pela Lei Ordinária 10/1995 inseriu o tipo penal de 

lavagem de dinheiro no título da receptação e outras condutas afins. Com a nova reforma da 

lei penal realizada pela Ley Organica 15/2003, a lavagem de dinheiro, antes tipificada apenas 

em relação ao tráfico de drogas, passou a abranger os bens procedentes dos crimes graves. 

Assim, em resumo, conforme esclarece Del Carpio Delgado (2011, p. 10-16), a 

tipificação do crime de lavagem de dinheiro na Espanha passou por diversas fases a partir 

de 1988, quando foi tipificado o crime tendo como crime antecedente apenas o tráfico de 

drogas. Em 1992 foram incluídos os precursores e, a partir de 1995, qualquer delito grave. 

Em 2003,  a legislação penal espanhola falava em delito e, com a última reforma195, em 

2010, o crime antecedente como uma “atividade delitiva”. 

                                                             
194 O número 1 do artigo 302 teve sua redação alterada pela Ley Organica  5/2010, de 22 de junho, que 
modificou a Ley Organica 10/1995, de 23 de novembro (Código Penal espanhol). 
195 Sobre a última reforma na legislação espanhola sobre lavagem de dinheiro, ver o trabalho de Abel Souto 
(2013).  
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3.4 Argentina 

 

O crime de lavagem de dinheiro na Argentina196 foi previsto na Lei 25.246, do ano 

de 2000, instituindo o regime preventivo e punitivo de “Encubrimiento y Lavado de Activos 

de Origen Delictivo”, posteriormente reformada pela Lei 26.087, de 2006. Pacheco (2006, 

p. 2207) e Ros (2005, p. 226) anotam ainda que a figura da lavagem de dinheiro como crime 

já havia surgido na Argentina, associada exclusivamente ao produto no narcotráfico, com a 

Lei 23737 de “Estupefacientes”, de 1989, que entrou em vigor antes da Convenção de Viena.  

O tipo penal previsto na Lei 25.246 está inserido no artigo 278 do Código Penal 

(SOLER, 2007, p. 157) e apresentou-se assim descrito: 

Será reprimido com prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces el monto 
de la operación el que convertiere, transferiere, administrare, vendiere, gravare 
o aplicare de cualquier outro modo diñero o otra classe de bienes provenientes 
de um delito en el que no hubiera participado, com la consecuencia posible de que 
los bienes originários o los sub-rogantes adquieran la aparência de um origem 
lícito y siempre que su valor supere la suma de $50.000, sea em um solo acto, o 
por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí; 

b) El mínimo de la escala penal será de cinco (5) años de prisión, cuando el autor 
realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda 
formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza; 

c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a, el 
autor será reprimido, en su caso, conforme a las reglas del artículo 277; 

2) El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de los hechos 
descriptos en el inciso anterior, primera oración, será reprimido con multa del 
veinte por ciento (20%) al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de los 
bienes objeto del delito; 

3) El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos 
aplicar en una operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será 
reprimido conforme a las reglas del artículo 277; 

A normativa argentina fora revisada novamente em 2011, por meio da Lei 26.683 

(de 01/06/2011), que teve por objetivo, conforme menciona Blanco (2011, p. 1687), adequar 

a seu ordenamento às exigências do GAFI, cujo resultado negativo da  última avaliação havia 

colocado o país a beira de uma sanção. 

                                                             
196 Sobre a lavagem de dinheiro na Argentina, recomendam-se os trabalhos de: Villar e Bermejo (2001), Ros 
(2005), Pacheco (2006), Soler (2007), Machado (2010) e Blanco (2011). 
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O crime de lavagem de dinheiro foi então tipificado no artigo 303 do Código Penal 

Argentino, no título XIII, que trata dos delitos contra a ordem econômica e financeira: 

1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez 
(10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, 
administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en 
circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la 
consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes 
adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma 
de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de 
hechos diversos vinculados entre sí. 

2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la 
mitad del mínimo, en los siguientes casos: 

a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una 
asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta 
naturaleza; 

b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en 
ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de 
inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que 
hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran 
habilitación especial. 

3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el 
fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé 
la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de 
seis (6) meses a tres (3) años. 

4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor 
será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 

5) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal 
precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este 
Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado 
con pena en el lugar de su comisión. 

Observa-se a redação aberta do tipo penal, não havendo portanto a enumeração em 

lista de crimes antecedentes, de modo que qualquer infração penal que possa gerar um 

proveito econômico pode ensejar a prática do crime de lavagem de dinheiro segundo a 

legislação argentina. 

 

3.5 Uruguai 

 

O delito de lavagem de dinheiro foi tipificado no Uruguai pela primeira vez em 

1998, por meio da Lei n° 17.016, de 22 de outubro de 1998 (Lei Antidrogas), conforme 
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aponta Langon Cuñarro (2007, p. 320), para atender ao compromisso internacional assumido 

com a Convenção de Viena, ratificada quatro anos antes. 

O tipo penal da lavagem de dinheiro apresenta-se tipificado pela Lei n° 17.016 

como: 

ARTICULO 54.- El que convierta o transfiera bienes, productos o instrumentos 
que procedan de cualquiera de los delitos tipificados por la presente ley o delitos 
conexos, será castigado con pena de veinte meses de prisión a diez años de 
penitenciaría. 

ARTICULO 55.- El que adquiera, posea, utilice, tenga en su poder o realice 
cualquier tipo de transacción sobre bienes, productos o instrumentos que 
procedan de cualquiera de los delitos tipificados por la presente ley o de delitos 
conexos, o que sean el producto de tales delitos, será castigado con una pena de 
veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría". 

ARTICULO 56.- El que oculte, suprima, altere los indicios o impida la 
determinación real de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el 
movimiento o la propiedad reales de tales bienes, o productos u otros derechos 
relativos a los mismos que procedan de cualquiera de los delitos tipificados por 
la presente ley o delitos conexos, será castigado con una pena de doce meses de 
prisión a seis años de penitenciaría. 

ARTICULO 57.- El que asista al o a los agentes de la actividad delictiva en los 
delitos previstos en la presente ley o delitos conexos, ya sea para asegurar el 
beneficio o el resultado de tal actividad, para obstaculizar las acciones de la 
Justicia o para eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones, o le prestare 
cualquier ayuda, asistencia o asesoramiento, será castigado con una pena de doce 
meses de prisión a seis años de penitenciaría. 

ARTICULO 58.- La finalidad de obtener un provecho o lucro para sí o para un 
tercero, de los delitos previstos en los artículos 56 y 57 de la presente ley, será 
considerada una circunstancia agravante y en tal caso, la pena podrá ser elevada 
en un tercio. 

ARTICULO 59.- Cuando la comisión de cualquiera de los delitos previstos por la 
presente ley se hubiere consumado mediante la participación en el o en los delitos 
de una asociación o de un grupo delictivo organizado o mediante el recurso a la 
violencia o el empleo de armas o con utilización de menores de edad o incapaces, 
la pena será aumentada hasta la mitad. 

Inicialmente previsto nos moldes da Convenção de Viena, ainda em 1998 foi 

tipificada, por meio da Lei 17.060, de 1998, a lavagem de dinheiro procedente da corrupção, 

visando  a alcançar os crimes contra a administração pública e, posteriormente, em 2001, 

por meio da Lei 17.345, foi expandido para outros “delitos graves”, incluindo o terrorismo, 

contrabando superior a 20.000 dólares, tráficos ilícitos (de armas, explosivos, órgãos, 

tecidos, medicamentos, materiais tóxicos, pessoas, substâncias nucleares obras de arte e 

animais), extorsão, sequestro e proxenetismo. 
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A Lei 17.835 de 2004 unificou todas as figuras delitivas num tipo penal único e, 

posteriormente, em 2006, com a Lei 18.026, foram incluídos os crimes antecedentes de 

genocídio, crimes de guerra e de lesa humanidade, dispondo, em seu artigo 8°: 

Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 
de octubre de 1974, -incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 
de octubre de 1998- se configurarán también cuando su objeto material sean los 
bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra 
legislación vinculados a las siguientes actividades: terrorismo; contrabando 
superior a US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América); 
tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su 
producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de 
personas; extorsión; secuestro; proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias 
nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos; estafa, 
cuando es cometida por personas físicas o representantes o empleados de las 
personas jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay en el 
ejercicio de sus funciones; y todos los delitos comprendidos en la Ley Nº 17.060, 
de 23 de diciembre de 1998. 

Por fim, a redação atual da legislação uruguaia foi prevista pela Lei n° 18.494, que 

estabeleceu, em seu artigo 8°: 

 Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 
de octubre de 1974, se configurarán también cuando su objeto material sean los 
bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra 
legislación vinculados a las siguientes actividades: 

1. crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad tipificados 
por la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006; 
2. terrorismo; 

3. financiación del terrorismo; 

4. contrabando superior a U$S 20.000 (veinte mil dólares de los Estados 
Unidos de América); 

5. tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su 
producción; 

6. tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; 

7. tráfico ilícito y trata de personas; 

8. extorsión; 

9. secuestro; 

10. proxenetismo; 

11. tráfico ilícito de sustancias nucleares; 

12. tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos;  

13. estafa; 

14. apropiación indebida; 

15. los delitos contra la Administración Pública incluidos en el Título IV del 
Libro II del Código Penal y los establecidos en la Ley Nº 17.060, de 23 de 
diciembre de 1998 (delitos de corrupción pública); 
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16. quiebra fraudulenta; 

17. insolvencia fraudulenta; 

18. el delito previsto en el artículo 5º de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre 
de 1972 (insolvencia societaria fraudulenta); 

19. los delitos previstos en la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998 y sus 
modificativas (delitos marcarios); 

20. los delitos previstos en la Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003 y sus 
modificativas (delitos contra la propiedad intelectual); 

21. las conductas delictivas previstas en la Ley Nº 17.815, de 6 de setiembre 
de 2004, en los artículos 77 a 81 de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008 y 
todas aquellas conductas ilícitas previstas en el Protocolo Facultativo de la 
Convención de los Derechos del Niño sobre venta, prostitución infantil y 
utilización en pornografía o que refieren a trata, tráfico o explotación sexual de 
personas; 

22. la falsificación y la alteración de moneda previstas en los artículos 227 y 
228 del Código Penal. 

 

Observa-se assim que o Uruguai adota uma legislação de segunda geração, 

mediante a enumeração em lista de crimes antecedentes que podem ensejar a prática do crime 

de lavagem de dinheiro.  

 

 

 

4 O BRASIL E OS INTRUMENTOS INTERNACIONAIS SOBRE LAVAGEM DE 

DINHEIRO 

 

 

O Brasil é signatário dos principais instrumentos internacionais multilaterais que 

tratam da matéria. A Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias 

Psicotrópicas (Viena, 1988), de 15 de dezembro de 1980, que pela primeira vez instituiu aos 

países signatários a obrigação em criminalizar a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico 

de entorpecentes, foi  internalizada pelo Brasil por meio do Decreto 154, de 26 de junho de 

1991. Foi a Convenção que originou a primeira iniciativa legislativa no Brasil para 

disciplinar o tema – a Lei n° 9.613/98. 
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No ano de 1999, foi adotada a Convenção Internacional para Supressão do 

Financiamento do Terrorismo, que foi incorporada no direito pátio por meio do Decreto n° 

5.640 de 26 de dezembro de 2005.  

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional – 

Convenção de Palermo, aprovada em 15.11.2000, outro importante marco no tratamento do 

fenômeno da lavagem de dinheiro originado da criminalidade organizada, objeto de 

incorporação no direito brasileiro pelo Decreto no 5015 de 15 de março de 2004 que 

promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional.  

A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção – Convenção de Mérida, de 9 

de dezembro de 2003, que teve por objetivo atacar a corrupção enquanto crime financiador 

das organizações criminosas, com destaque para a infiltração dessas organizações nas 

estruturas estatais, por sua vez, teve sua incorporação pelo Decreto no 5.687 de 31 de janeiro 

de 2006, que promulga a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.  

O tema do terrorismo é o mais árduo nas questões nacionais de prevenção à lavagem 

de dinheiro, sobretudo em razão da questão, como aponta Corrêa (2013, p. 193), não fazer 

parte da realidade brasileira, o que sempre dificultou que o país se engajasse nessa luta. 

Assim, a questão da criminalização do financiamento ao terrorismo, em que pese o Brasil 

tenha assinado a convenção que rege a matéria, foi motivo de críticas ao país por parte de 

organismos internacionais, como, por exemplo, os apontamentos nas avaliações da segunda 

e terceira rodadas do GAFI. 

Observa-se, portanto, que os instrumentos multilaterais onusianos mais relevantes 

sobre a matéria encontram-se devidamente internalizados pelo Estado brasileiro, tendo, a 

partir da Convenção de Viena, influenciado a legislação pátria ao longo dos anos. 

Para além desses instrumentos, o Brasil também é parte da Convenção da OEA 

sobre corrupção (1996) e da Convenção sobre corrupção da Organização para a Cooperação 

e o Desenvolvimento Econômico – OCDE (1997). 

Estes são, em suma, os principais instrumentos internacionais adotados pelo Brasil 

no que tange ao problema da lavagem de dinheiro. 
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5 ARCABOUÇO NORMATIVO INTERNO: A LEI N° 9.613/1998 

 

 

Conforme já tratado no item 2,  o combate à lavagem de dinheiro no Brasil, sob a 

perspectiva legislativa, teve seu marco em 3 de março de 1998, com a publicação da lei n° 

9.613/98, que, além da criminalização da lavagem de dinheiro, instituiu o sistema de 

prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil. 

Além da perspectiva penal e processual penal, que trata da descrição do tipo penal 

da lavagem de dinheiro e estabelece algumas disposições de natureza processual, uma 

terceira parte da lei trata das disposições administrativas, voltadas à prevenção, sobretudo 

buscando regular a utilização de setores da atividade econômica potencialmente lesivos.  

Há, portanto, a imposição de obrigações administrativas aos setores potenciamente 

lesivos selecionados pelo legislador, que atuarão na identificação e comunicação dessas 

operações elencadas pela autoridade administrativa como suspeitas ou atípicas. Criou-se, 

para gerenciar essa estrutura de informações, a estrutura administrativa conhecida 

internacionalmente como unidade de inteligência financeira, que no Brasil recebeu o nome 

de Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).  

O compartilhamento de responsabilidade entre o Estado e os setores da atividade 

econômica utilizados para a lavagem de dinheiro constitui um importante fator de inibição 

da utilização desses setores na lavagem de dinheiro, sobretudo do Sistema Financeiro 

Nacional, que canaliza o fluxo financeiro e consiste no primeiro caminho a ser utilizado pela 

atividade criminosa para circulação de valores. 

O artigo 9º indica as pessoas jurídicas sujeitas ao regime administrativo  que, além 

de  instituições financeiras, alcança também setores da atividade econômica potencialmente 

lesivos em razão da circulação de valores, como por exemplo as administradoras de cartões 

de crédito, bolsas de valores, empresas de factoring, comércio de bens de alto luxo, etc.  

Em resumo, as obrigações administrativas se consistem na manutenção de um 

cadastro de clientes atualizado e ao registro das operações que se enquadrem em 
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determinados patamares fixados pelas autoridades administrativas, via de regra o COAF ou 

Banco Central, na grande maioria dos casos.   

A Lei nº 9.613 foi submetida a diversas alterações, sempre com o escopo de adequá-

la ao regime internacional e às necessidades locais, até a última alteração, no ano de 2012, 

que apresentou ampla reformulação do tratamento do tema na ordem nacional. 

 

 

5.1 Alterações introduzidas pela Lei n° 10.467/2002 

 

 

A primeira alteração à lei brasileira de lavagem de dinheiro deu-se em 11 de junho 

de 2002, visando a dar efetividade ao Decreto no 3.678, de 30 de novembro de 2000, que 

promulga a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos 

Estrangeiros em Transações Comerciais, concluída em Paris, em 17 de dezembro de 1997. 

Tal diploma legislativo, dentre suas alterações, incluiu entre os crimes antecedentes 

da lavagem de dinheiro previstos no artigo 1° da lei, o inciso VIII, que previa como crime 

antecedente o crime:  

VIII – praticado por particular contra a administração pública estrangeira (arts. 
337-B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal). 

Assim, a legislação brasileira buscou se adeaquar ao compromisso internacional 

firmado, catalogando como crime antecedente também os crimes praticados contra a 

administração pública estrangeira. 
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5.2 Alterações introduzidas pela Lei n° 10.701/2003 

 

 

   Em nova alteração legislativa, introduzida em 09 de julho de 2003, por meio da 

Lei n° 10.701, mais uma vez buscando atender a compromissos internacionais, o legislador 

brasileiro alterou a redação do inciso II do artigo 1°, incluindo os crimes de terrorismo e seu 

financiamento como crimes antecedentes da lavagem de dinheiro. 

Além dessa alteração, foram introduzidas algumas questões pontuais pertinentes a 

regulação administrativa das obrigações de reportar operações, como por exemplo a inclusão 

do inciso XII no artigo 9°, que colocava como sujeito obrigado “as pessoas físicas ou 

jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor ou exerçam atividades que 

envolvam grande volume de recursos em espécie."  

Foi introduzido ainda o artigo 10A que dispõe que:  

Art. 10A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro 
geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus 
procuradores. 

Tal artigo instituiu o hoje chamado Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro 

Nacional – CCS, sistema informatizado que centraliza informações sobre clientes de 

produtos financeiros no país, ferramenta de grande utilidade para as autoridades de law 

enforcement. 

Alteração importante ainda foi a previsão do parágrafo §3º do artigo 14, que garante 

o poder de requisição ao COAF, que pode instar aos órgãos da Administração Pública  que 

apresentem informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em 

atividades suspeitas.  
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5.3 Alterações introduzidas pela Lei n° 10.683/2003 

 

Nova alteração na legislação brasileira de lavagem de dinheiro, promoveu 

mudanças  na composição do COAF, prevista pela Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003, 

segundo a qual o Artigo 16 da Lei n° 9.613/98  passa a vigorar com a seguinte redação: 

O COAF será composto por servidores públicos de reputação ilibada e 
reconhecida competência, designados em ato do Ministro de Estado da Fazenda, 
dentre os integrantes do quadro de pessoal efetivo do Banco Central do Brasil, da 
Comissão de Valores Mobiliários, da Superintendência de Seguros Privados, da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria da Receita Federal, de 
órgão de inteligência do Poder Executivo, do Departamento de Polícia Federal, do 
Ministério das Relações Exteriores e da Controladoria-Geral da União, atendendo, 
nesses quatro últimos casos, à indicação dos respectivos Ministros de Estado. 

Trata-se de mera adequação administrativa à estrutura do COAF, já criado pela Lei 

n° 9.613/98, sem maiores repercussões.  

 

5.4 Alterações introduzidas pela Lei n° 12.683/2012 

 

 

Após nove anos sem alterações, a Lei n° 12.683, de 09 de julho de 2012 introduziu 

profundas mudanças na legislação brasileira, visando a sua adequação aos compromissos 

internacionais. Inicialmente, foi extinto o rol de crimes antecedentes, de forma que o tipo 

penal passou a ser redigido como: 

Art. 1º  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 
indiretamente, de infração penal. 

Dessa forma, não há mais rol de crimes antecedentes, ampliando-se ainda o 

conceito para infração penal, a fim de abarcar inclusive a ocultação ou dissimulação da 

propriedade oriunda de contravenções penais, o que permite, dentre outros, alcançar 

principalmente os jogos ilegais, prática comum no país. Alcançou-se, assim, uma legislação 
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conhecida como  de terceira geração, em relação a anterior, que era de segunda geração, por 

criminalizar a lavagem de dinheiro oriunda de um rol taxativo de crimes. 

Entre as principais mudanças sob a perspectiva processual, é possível citar a 

alienação antecipada, objeto de tratamento no art. 4°, §1°, que prevê que “Proceder-se-á à 

alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a 

qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua 

manutenção”, que foi objeto de minuciosa regulamentação no artigo 4° A, inserido com o 

novo diploma legal. 

A seara administrativa e regulatória também foi objeto de diversas alterações. Entre 

elas, destaca-se a ampliação do rol de sujeitos obrigados a manter os registros dos clientes e 

reportar as operações elencadas pela autoridade administrava, destacando-se:  

I – as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de 
negociação do mercado de balcão organizado; 

(...) 

X - as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária 
ou compra e venda de imóveis; 

(...) 

XII - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto 
valor, intermedeiem a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam 
grande volume de recursos em espécie;  

XIII - as juntas comerciais e os registros públicos;  

XIV - as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, 
serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou 
assistência, de qualquer natureza, em operações:  

a) de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou 
participações societárias de qualquer natureza;  

b) de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos;  

c) de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de 
valores mobiliários;  

d) de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, 
fundos fiduciários ou estruturas análogas;  

e) financeiras, societárias ou imobiliárias; e  

f) de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades 
desportivas ou artísticas profissionais;  

XV - pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, 
comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de 
atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares;  

XVI - as empresas de transporte e guarda de valores;  

XVII - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de 
origem rural ou animal ou intermedeiem a sua comercialização; e  
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XVIII - as dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por 
meio de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes no País.” (NR)  

 

Buscou-se, portanto, alcançar outros setores da atividade econômica que pudessem 

ser utilizados para a prática da lavagem de dinheiro, sobretudo atividades que não haviam 

sido mencionadas quando da redação originária, mas que são suscetíveis de utilização, como 

por exemplo, as empresas de transporte de valores, comércio de bens de alto valor de origem 

rural ou animal, atividades relacionadas a comercialização de direitos sobre atletas, entre 

outros. 

 A alteração legislativa incluiu também as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, 

mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, 

aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em determinadas operações, onde se 

incluem os advogados, circunstância que gerou grande repercussão.200 

O artigo 11 do diploma legal também recebeu o acréscimo do inciso III201 que 

instituiu a figura da “comunicação negativa”, ou seja, a obrigatoriedade imposta a esses entes 

de comunicar ao órgão regulador a não ocorrência de operações a serem comunicadas no 

curso de determinado período, conforme regulação no âmbito de cada órgão responsável.  

Foram ainda inseridas disposições que tratam da obrigatoriedade de comunicação 

prévia à instituição financeira dos saques em espécie e transferências internacionais, 

conforme limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central.202 

Ao final do diploma legal, incluíram-se quatro novos artigos que dispõem sobre o 

acesso a dados cadastrais do investigado pela autoridade policial e ministério público203; 

                                                             
200 Acerca da inclusão dos advogados como sujeito obrigado na prevenção à lavagem de dinheiro: Ambos 
(2007); Sánchez e  Gomez-Trelles ( 2008, p. 1-40); Sanchez Stewart (2008, p. 1-9); Faraldo Cabana (2007, p. 
318-336) ; Rios (2010); Grandis ( 2011, p. 115-146). 
201 III - deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao Coaf, na 
periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações 
passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso II. 
202 Art. 11-A.  As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados 
à instituição financeira, nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo  Banco Central do Brasil. 
203 Art. 17-B.  A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais 
do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização 
judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos 
provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito. 
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fornecimento de dados fiscais e bancários por meio informatizado204; afastamento de 

servidor público em caso de indiciamento por crimes de lavagem de dinheiro205; e 

conservação de dados pela Receita Federal pelo prazo mínimo de cinco anos206. 

 

 

6 A REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

Como um dos pilares do sistema de combate à lavagem de dinheiro, a regulação 

administrativa é ferramenta essencial no combate à lavagem de dinheiro. A Lei 9.613/98, 

além de tipificar criminalmente a conduta da lavagem de dinheiro e trazer disposições 

processuais sobre o processo e julgamento do crime, também tratou dos aspectos 

administrativos do sistema de prevenção, sobretudo com a criação da unidade de inteligência 

financeira brasileira207, o COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras e de toda 

a estruturação das obrigações de ordem administrativas, conforme disposto no artigo 14 da 

referida lei, que assim dispõe:  

Art. 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas 
administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de 
atividades ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo da competência de outros 
órgãos e entidades. 

Conforme já exposto, a criação da estrutura antilavagem no Brasil deu-se em 

atendimento à Recomendação n° 26 do GAFI à epoca que, em seus termos, apontava que: 

                                                             
204 Art. 17-C.  Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às ordens judiciais de 
quebra ou transferência de sigilo deverão ser, sempre que determinado, em meio informático, e apresentados 
em arquivos que possibilitem a migração de informações para os autos do processo sem redigitação. 
205 Art. 17-D.  Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração 
e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno. 
206 Art. 17-E.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo 
prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contado a partir do início do exercício seguinte ao da declaração de renda 
respectiva ou ao do pagamento do tributo. 
207 Internacionalmente conhecidas como FIU – Financial Intelligence Unit. Como exemplos de FIU, podemos 
citar o FINCEN – Financial Crimes Enforcement Network, dos Estados Unidos; TRACFIN – Traitment Du 
Renseignement et Action Contre lês Circuits Financiers Clandestins, na França; SEPBLAC – Servicio 
Ejecutivo de La Comission de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetárias, da Espanha. 
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Os países deveriam criar uma Unidade de Informação Financeira (UIF) que sirva 
como centro nacional para receber (e, se permitido, requerer), analisar e transmitir 
declarações de operações suspeitas (DOS) e outras informações relativas a atos  
susceptíveis de constituírem branqueamento de capitais ou financiamento do 
terrorismo. A UIF deveria ter acesso, direto ou indireto e em tempo útil, às 
informações financeiras, administrativas e provenientes das autoridades de 
aplicação da lei (law enforcement authorities), para desempenhar cabalmente as 
suas funções, incluindo a análise das declarações de operações suspeitas. 

Buscou-se estruturar, dessa forma, as bases do sistema de prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro, com a imposição da obrigação de reportar operações atípicas/suspeitas, 

a ser efetuada pelos denominados “sujeitos obrigados”, que compreende os setores da 

atividade econômica considerados de potencial utilização para a lavagem de dinheiro, tais 

como instituições financeiras, factorings, mercado de valores, loterias, cartões de crédito, 

dentre outros, selecionados pelo legislador.  

A regulamentação foi então distribuída entre diversas instituições nacionais, como  

por exemplo, ao BACEN, a regulamentação das operações no âmbito do sistema financeiro; 

à CVM no âmbito do mercado de valores; à SUSEP no âmbito dos seguros, permanecendo 

o COAF com a atribuição residual de regular as atividades que não dispõem de um órgão 

regulador específico. Assim, na inexistência de um regulador específico, cabe ao COAF 

esgtabelecer sua regulação.  

A exposição de motivos da Lei 9.613/98, ao tratar da criação do COAF, assim 

justificou:  

[...] o regime administrativo terá como ponto crucial a realização, pelos sujeitos 
obrigados, de registro e comunicações de operações que excedam determinado 
valor, além de comunicações eventuais e periódicas de operações suspeitas de 
consubstanciarem a prática de ‘lavagem’ de dinheiro. Isso, indubitavelmente, 
implicará um número elevadíssimo de informações sobre operações financeiras e 
comerciais, realizadas nos mais diversos pontos do país e no exterior. Para que 
essas informações descontroladas e isoladas sejam transformadas em evidências 
da prática de crime de ‘lavagem’ de dinheiro, há a necessidade de que lhes seja 
dado um tratamento adequado, seja pelo cruzamento dessas informações, seja pelo 
trabalho de natureza estatística. Para tanto, será imprescindível uma estrutura 
administrativa especializada, familiarizada com os instrumentos do mercado 
financeiro e comercial do país e internacional, para que, de posse dessas 
informações possa extrair evidências e provas da prática dos crimes de ‘lavagem’ 
de dinheiro, sem falar que, muitas vezes, a celeridade das investigações será uma 
peça fundamental para o desbaratamento de uma empresa criminosa. 

A Lei 9.613/98, em seu aspecto regulamentar, instituiu um rol de atividades 

legalmente obrigadas a informar ao COAF movimentações atípicas por parte de seus 

clientes, que, em sua versão inicial, previa: 
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Art. 9º Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas jurídicas 
que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou 
acessória, cumulativamente ou não: 

I - a captação, intermediação e aplicação 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; 

III - a custódia, emissão, distribuição, liqüidação, negociação, intermediação ou 
administração de títulos ou valores mobiliários. 

Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações: 

I - as bolsas de valores e bolsas de mercadorias ou futuros; 

II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência 
complementar ou de capitalização; 

III - as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem 
como as administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços; 

IV - as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro 
meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de fundos; 

V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento comercial 
(factoring); 

VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens móveis, 
imóveis, mercadorias, serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua aquisição, 
mediante sorteio ou método assemelhado; 

VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil 
qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual; 

VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão 
regulador dos mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros; 

IX - as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil 
como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por qualquer forma 
representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades 
referidas neste artigo; 

X - as pessoas jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou 
compra e venda de imóveis; 

XI - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, pedras e metais 
preciosos, objetos de arte e antigüidades. 

XII – as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto 
valor ou exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos em espécie.  

A partir de 2012, com a alteração legislativa introduzida pela Lei n° 12.682, de 9 

de julho de 2012, foram inseridos novos setores da atividade econômica na condição de 

sujeitos obrigados: 

I - as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de 
negociação do mercado de balcão organizado; 

[...] 

X - as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária 
ou compra e venda de imóveis; 

[...]  



225 
 

 

XII – as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem, ou intermedeiem a 
comercialização, de bens de luxo ou de alto valor ou exerçam atividades que 
envolvam grande volume de recursos em espécie; 

XIII – as juntas comerciais e os registros públicos; 

XIV – as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, 
serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou 
assistência, de qualquer natureza, em operações: 

a) de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou 
participações societárias de qualquer natureza; 

b) de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos; 

c) de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de 
valores mobiliários; 

d) de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, 
fundos fiduciários ou estruturas análogas; 

e) financeiras, societárias ou imobiliárias; 

f) de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades 
desportivas ou artísticas profissionais; 

XV – pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, 
comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de 
atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares; 

XVI – as empresas de transporte e guarda de valores; 

XVII – as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem, ou intermedeiem a 
comercialização, de bens de alto valor de origem rural; 

XVIII – as dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por 
meio de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes no País.” 

  

O legislador, quando da revisão do diploma legislativo, buscou incorporar novos 

sujeitos obrigados, sobretudo a partir da identificação de novas tipologias cuja realização 

perpassa por determinados setores da atividade econômica que anteriormente não eram 

obrigados a reportar operações. Assim, ampliou-se consideravelmente o rol de sujeitos 

obrigados a comunicar operações ao COAF, compondo a estrutura administrativa do 

combate à lavagem de dinheiro. A alteração contemplou setores como a negociação de 

direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas208, transporte de valores, 

comercialização de bens de origem rural209,  bem como a prestação de serviços de assessoria, 

                                                             
208 A lavagem de dinheiro por meio de atividades envolvendo negociações no mercado esportivo foi objeto de 
estudo de tipologias do GAFI, publicado em julho de 2009, com o título Money Laundering through the 
Football Sector, onde o próprio relatório ressalta a possibilidade de utilização não so do futebol, mas de outros 
esportes para estruturas de lavagem de dinheiro: “Based on a literature review and the results of the FATF-
questionnaire, several sports can be identified as being vulnerable to money laundering. Sports that are 
regularly indicated as being vulnerable to criminal money are football, cricket, rugby, horse racing, motor 
racing, car racing, ice hockey, basketball and volleyball.” (p. 7-8) 
209 Casos recentes do Brasil apontam a utilização de comércio de gado na lavagem de dinheiro, como 
justificativa de incremento patrimonial, tendo em vista a dificuldade em se mensurar e controlar rebanhos, bem 
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consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, que tem sido identificadas  

com frequência em exercícios de tipologias utilizadas na lavagem de dinheiro. 

Tal ampliação na estrutura dos sujeitos obrigados pretende aumentar o rol de 

operações a serem reportadas ao COAF, visando a tornar o sistema de prevenção mais 

eficiente. É importante destacar ainda que a ampliação de tais obrigações de reportar 

operações atípicas/suspeitas somente será melhor estabelecida com a publicação dos atos 

infra legais que regularão tais comunicações. 

Essas obrigações administrativas podem ser agrupadas em dois grandes grupos, que 

compreendem, em resumo, as atividades de identificação dos clientes e manutenção 

registros e a  comunicação de operações atípicas ou suspeitas. Quanto à identificação e 

registro dos clientes, o artigo 10 da Lei 9.613/98 dispõe que os sujeitos obrigados:  

I - identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de 
instruções emanadas das autoridades competentes; 

II - manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos 
e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser 
convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente 
e nos termos de instruções por esta expedidas; 

III - deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com 
seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste 
artigo e no art. 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes;   

IV - deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou 
fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf), na forma e condições por eles estabelecidas;  

V - deverão atender às requisições formuladas pelo Coaf na periodicidade, forma 
e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o 
sigilo das informações prestadas.  

 

O Brasil incorpora, assim, a política internacional de “know you client”, de forma 

que os sujeitos obrigados devem adotar medidas no sentido de garantir a perfeita 

identificação de seus clientes, ficando tal identificação a ser disciplinada pelas autoridades 

competentes incumbidas de baixar as instruções regulamentares. Quanto à classificação das 

operações como atípicas ou suspeitas, por sua vez, o ato se dá mediante regulamentação por 

cada autoridade administrativa competente (COAF, BACEN, SUSEP, CVM, etc), que, no 

âmbito de sua competência, disciplina as operações consideradas atípicas ou suspeitas, por 

                                                             
como o valor de mercado dos mesmos em que facilmente se pode inflar valores para justificar o incremento 
patrimonial e assim o lucro ou prejuízo em operações destinadas à lavagem de dinheiro.  
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serem consideradas operações de risco, pela sua natureza, espécie ou forma de realização, 

por exemplo.  

O artigo 11 disciplina o segundo bloco de obrigações impostas aos setores 

selecionados no artigo 9°: a obrigação de comunicar as operações: 

I - dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções 
emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios 
dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-se; 

II - deverão comunicar ao Coaf, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer 
pessoa, inclusive àquela à qual se refira a informação, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, a proposta ou realização:  

a) de todas as transações referidas no inciso II do art. 10, acompanhadas da 
identificação de que trata o inciso I do mencionado artigo; e  

b) das operações referidas no inciso I; 

III - deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na 
sua falta, ao Coaf, na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a 
não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem 
comunicadas nos termos do inciso II.   

 

Observa-se que o texto incorpora as recomendações que tratam da necessidade de 

comunicação das operações atípicas/suspeitas, que apresentem indícios do crime de lavagem 

de dinheiro. Necessário ainda, que tal comunicação seja realizada sem que a pessoa a que se 

refere a informação seja cientificada. 

 

 

6.1 O Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

 

 

O Conselho de Controle das Atividades Financeiras (COAF) foi instituido pela Lei 

n° 9613/98, sendo criado no âmbito no Ministério da Fazenda: 

Art. 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas 
administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de 
atividades ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo da competência de outros 
órgãos e entidades. 

Entre suas atividades, destacam-se:  
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a) Receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas; 

b) Comunicar às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos 

cabíveis nas situações em que o Conselho concluir pela existência, ou fundados indícios, de 

crimes de “lavagem”, ocultação de bens, direitos e valores, ou de qualquer outro ilícito; 

c) Coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que 

viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, 

direitos e valores; 

d) Disciplinar e aplicar penas administrativas.   

O COAF possui ainda a função residual de regulador dos setores da atividade 

econômica que figurem como obrigados a reportar operações com risco de lavagem de 

dinheiro, quando não houver regulador específico, atuando assim na definição das pessoas 

abrangidas, meios e critérios para envio de comunicações, assim como as instruções para a 

identificação de clientes e manutenção de registros de transações, além da aplicação de 

sanções previstas no artigo 12 da lei.  

Atualmente, são regulados pelo COAF os setores de bens de luxo ou de alto 

valor210; cartões de crédito ou de credenciamento211; factoring e securitização de ativos, 

títulos ou recebíveis mobiliários212; joias, pedras e metais preciosos213; objetos de arte e 

                                                             
210 Abrange as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de valor igual ou superior a R$ 10.000,00, 
que deveram comunicar ao COAF operações que se enquadrem nos normativos expedidos sobre o tema 
(Resolução n° 15, de 28 de março de 2007; Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 e Resolução n° 25, de 16 
de janeiro de 2013);  
211 Trata das Administradoras de cartões de crédito que não sejam instituições financeiras e administradoras de 
cartões de credenciamento, que devem comunicar ao COAF as operações relacionadas na Resolução n° 6, de 
2 de julho de 1999, devendo ainda seguir a Resolução n° 15, de 28 de março de 2007 e a Resolução n° 16, de 
28 de março de 2007;  
212 Compreende as Empresas de fomento comercial ou mercantil (factoring), em qualquer de suas modalidades, 
inclusive a securitização de ativos, títulos ou recebíveis mobiliários e gestoras afins, que ficam obrigadas a 
atender a Resolução n° 15, de 28 de março de 2007 e a Resolução n° 16, de 28 de março de 2007, bem como 
a Resolução n° 21, de 20 de dezembro de 2012;  
213 Tem por objetivo as Pessoas físicas ou jurídicas que comercializem por qualquer meio, inclusive leilões, 
joias, pedras e metais preciosos, próprios ou de terceiros, incluindo aqueles dados em garantia, sendo 
atualmente normatizados pela Resolução n° 15, de 28 de março de 2007,  Resolução n° 16, de 28 de março de 
2007 e Resolução n° 23, de 20 de dezembro de 2012;  
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antiguidades214; remessas alternativas de recursos215 e serviços de assessoria, consultoria, 

auditoria, aconselhamento ou assistência216.    

O COAF possui dois grupos de atribuições conforme expõe Saadi (2007, p. 87-88), 

o primeiro, no qual atua como orgão regulador, com as atribuições de órgão normatizador, 

bem como de aplicar penas administrativas; o segundo, com atividades de inteligência 

financeira, que consistem em receber as comunicações suspeitas, filtrá-las e comunicar aos 

órgãos competentes, bem como coordenar e estimular mecanismos de cooperação e troca de 

informações no combate à lavagem de dinheiro. 

O COAF assume, portanto, um duplo papel na área de prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro, de um lado como órgão regulador e, de outro, como unidade de 

inteligência financeira, responsável por receber, analisar e difundir as comunicações de 

operações dos setores obrigados, situação a ser analisada no próximo título. 

 

 

6.2 O Banco Central 

 

 

O Banco Central do Brasil exerce a função de regulador nacional das instituições 

financeiras, conforme atribuição que lhe é assegurada pelo Conselho Monetário Nacional217. 

                                                             
214 Regulamenta pessoas físicas ou jurídicas que comercializem, importem, exportem ou intermedeiem a 
compra ou a venda de objetos de arte e antiguidades, em caráter permanente ou eventual, de forma principal 
ou acessória, cumulativamente ou não, por meio da Resolução n° 8, de 15 de setembro de 1999,  Resolução n° 
15, de 28 de março de 2007 e Resolução n° 16, de 28 de março de 2007; 
215 Busca alcançar as pessoas jurídicas não financeiras prestadoras de serviços de transferências nacionais ou 
internacionais de numerário, regidas pela Resolução n° 10, de 19 de novembro de 2001,  Resolução n° 15, de 
28 de março de 2007 e Resolução n° 16, de 28 de março de 2007; 
216 Trata das Pessoas físicas ou jurídicas não submetidas à regulação de órgão próprio regulador que prestem, 
mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou 
assistência, de qualquer natureza, nas operações de: I - de compra e venda de imóveis, estabelecimentos 
comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer natureza; II - de gestão de fundos, valores 
mobiliários ou outros ativos; III - de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de 
valores mobiliários; IV - de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, 
fundos fiduciários ou estruturas análogas; V - financeiras, societárias ou imobiliárias; e VI - de alienação ou 
aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais.  A matéria 
é regulada pela Resolução n° 15, de 28 de março de 2007, Resolução n° 16, de 28 de março de 2007 e Resolução 
n° 24, de 16 de janeiro de 2013. 
217 Acerca do papel do Banco Central na prevenção à lavagem de dinheiro, destacam-se os trabalhos de 
Anselmo (2010, p. 126-156), BARROS (2004; 2012), Souza Netto (2000), entre outros. 
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Nessa atribuição, atua na regulação administrativa da prevenção à lavagem de dinheiro sob 

a perspectiva do sistema financeiro nacional, disciplinando esta temática na questão dos 

Bancos e outras instituições equiparadas a instituições financeiras, ponto de maior relevância 

para a prevenção à lavagem de dinheiro e, conforme já se afirmou anteriormente, o setor 

mais vulnerável para a prática das operações de lavagem (ANSELMO, 2010, p. 133). 

As medidas de prevenção à lavagem de dinheiro passaram a ser previstas em 

instrumentos vinculantes aos Estados a partir da Convenção de Palermo, assim como na na 

Convenção de Mérida, que previa medidas semelhantes. A Convenção de Palermo,  em seu 

artigo 7º, dispôs sobre a necessidade de se instituir um regime interno de regulamentação e 

controle dos bancos e das instituições financeiras não-bancárias, bem como de outras 

organizações suscetíveis de serem utilizadas para a lavagem de dinheiro, “a fim de prevenir 

e detectar qualquer forma de lavagem de dinheiro, sendo nesse regime enfatizados os 

requisitos relativos à identificação do cliente, ao registro das operações e à denúncia de 

operações suspeitas.” O artigo 7º. ainda estabelece que os Estados deverão observar como 

orientações as iniciativas tomadas pelas organizações regionais, inter-regionais e 

multilaterais para combater a lavagem de dinheiro, em clara referência ao GAFI e suas 

projeções regionais, reforçando assim o caráter de soft law de seus documentos. 

Igualmente, o Brasil também incorporou ao seu ordenamento a Convenção das 

Nações Unidas para a Supressão do Financiamento do Terrorismo218, que prevê obrigações 

aos signatários relacionada à regulação do sistema financeiro: 

Artigo 18: 

1. Os Estados Partes cooperarão na prevenção dos delitos previstos no Artigo 2 
por meio da adoção de todas as medidas apropriadas, dentre as quais a adaptação 
de suas leis nacionais, se necessário, a fi m de obstar e neutralizar preparativos, 
em seus respectivos territórios, para o cometimento daqueles delitos dentro ou fora 
de seus territórios, inclusive: 

a) Medidas para coibir, em seus territórios, a prática de atividades ilegais por 
pessoas ou organizações que sabidamente encorajem, instiguem, organizem ou 
envolvam-se no cometimento dos delitos previstos no Artigo 2; 

b) Medidas exigindo que instituições financeiras e outros profi ssionais envolvidos 
em transações financeiras adotem as medidas mais efi cazes disponíveis, com 
vistas a identificar seus clientes fixos ou eventuais, bem como clientes em cujo 
interesse contas sejam abertas, e a prestar especial atenção a transações incomuns 
ou suspeitas e informar sobre transações presumidamente oriundas de atividades 
criminosas. Para tanto, os Estados Partes considerarão: 

                                                             
218 promulgada pelo Decreto nº 5.640, de 26 de dezembro de 2005. 
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c) A adoção de regulamentações que proíbam a abertura de contas cujos titulares 
ou benefi ciários não sejam identificados ou identificáveis, bem como medidas 
para assegurar que essas instituições confi rmem a identidade dos verdadeiros 
titulares dessas transações; 

 

Além das disposições vinculantes aos Estados signatários, previstas nos 

instrumentos multilareais onusianos, diversas Recomendações do GAFI tratam do tema no 

âmbito do organismo, que estabelece medidas a serem tomadas pelas instituições financeiras 

e pelas atividades e profissões não financeiras para evitar a lavagem de dinheiro e o 

financiamento do terrorismo, relacionadas à identificação dos clientes e ao registro de 

operações. 

No âmbito do BACEN, a matéria foi regida até 2009 pela Circular 2.826, de 1998 

e pela Circular 3.098, de 2003. Atualmente é regida por uma série de instrumentos 

normativos, com destaque para a Circular 3.461219, de 24/7/2009, que dispõe sobre as 

obrigações e procedimentos a serem observados pelas instituições sujeitas à regulamentação 

do Banco Central, consolidando as normas até então vigentes: Circular 2.852/1998, Circular 

3.339/2006, Circular 3.422/2008 e Circular 3.290/2005. A Circular 3.461, por sua vez, foi 

objeto de revisão pelas Circular 3.583, de 2012 e 3.654, de 2013. A Carta-Circular 

2.826/1998, por sua vez, exemplifica operações ou situações que podem configurar indício 

dos crimes previstos na Lei 9.613/1998. 

Assim, considerando o papel fundamental que o sistema financeiro assume para a 

lavagem de dinheiro, o ambiente é objeto de profunda regulamentação por parte do Banco 

Central. Atualmente, encontram-se vigentes os seguintes normativos: 

a) Carta-Circular nº 3.342, de 2008 - Dispõe sobre a comunicação de 

movimentações financeiras ligadas ao terrorismo e ao seu financiamento. 

b) Carta-Circular nº 3.409, de 2009 - Divulga instruções para as comunicações 

previstas nos artigos 12 e 13 da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009. 

                                                             
219 A circular pode ser consultada no site do Banco Central, por meio do link: 
https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?N=109061238&method=detalharNormativo. 
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c) Carta-Circular nº 3.430, de 2010 - Esclarece aspectos relacionados à prevenção 

e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 

3 de março de 1998, tratados na Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009. 

d) Carta-Circular nº 3.542, de 2012 - Divulga relação de operações e situações que 

podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 

3 de março de 1998, passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras (Coaf). 

e) Carta-Circular nº 3.151, de 2004 - Divulga instruções para as comunicações 

previstas no art. 4º da circular 2.852, de 3 de dezembro de 1998, e na Carta 

Circular 3.098, de 11 de junho de 2003. 

f) Circular nº 2852, de 1998 - Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na 

prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 

9.613, de 03.03.1998. 

g) Circular nº 3461, de 2009 - Consolida as regras sobre os procedimentos a serem 

adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes 

previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. 

h) Circular nº 3583, de 2012 - Altera a Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, 

que consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e 

combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 

de março de 1998. 

i) Circular nº 3.653, de 2013 - Altera o Regulamento do Mercado de Câmbio e 

Capitais Internacionais (RMCCI). 

j) Circular nº 3.654, de 2013 - Altera a Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, 

que consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e 

combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 

de março de 1998. 

l) Resolução nº 2817, de 2001 – Dispõe sobre a abertura e a movimentação de 

contas de depósitos exclusivamente por meio eletrônico, bem como acerca da 

utilização desse instrumento de comunicação. 
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Devem ser destacados ainda a Carta-Circular nº 2826, de 1998, que divulga a 

relação de operações que podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na 

Lei n. 9613, de 03.03.98, e estabelece os procedimentos para sua comunicação ao Banco 

Central do Brasil e a Carta-Circular nº 3.098, de 2003, que esclarece sobre o registro de 

depósitos e retiradas em espécie, bem como de pedidos de provisionamento para saques que, 

embora revogadas, foram instrumentos importantes para a regulação do tema da prevenção 

à lavagem de dinheiro no âmbito do BACEN. 

 

6.3 A Comissão de Valores Imobiliários 

 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi criada em 1975 pela Lei n° 6.385/75 

e consiste no orgão nacional de supervisão do mercado de valores mobiliários. Na condição 

de supervisora do mercado de valores, exerce papel importante no que tange à estruturação 

das atividades de prevenção à lavagem de dinheiro. Com esse objetivo editou, em 22 de abril 

de 1999, a Instrução CVM n° 301/99, que é o documento que regula a prevenção à lavagem 

de dinheiro em seu âmbito de atuação,  com o objetivo tratar da “identificação, o 

cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade 

administrativa de que tratam os incisos I e II do art. 10, I e II do art. 11 e os artigos 12 e 13, 

da Lei nº 9.613/98, referente aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.” 

O artigo 1° estabelece os objetivos da Instrução, ao mencionar que a mesma tem 

como finalidade: 

a identificação e o cadastro de clientes, o registro de transações e o limite de 
valores, bem como as políticas, procedimentos e controles internos para controle 
das operações e o cadastramento dos clientes de que tratam os incisos I, II e III do 
art. 10, o monitoramento e a comunicação das operações e o limite referidos nos 
incisos I a III do art. 11, e a responsabilidade administrativa prevista nos arts. 12 
e 13, todos dispositivos da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que trata dos 
crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, inclusive no que se 
refere à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática de tais ilícitos. 

No artigo 2°, por sua vez, trata dos destinatários da regulação, quais sejam: I – as 

pessoas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou 

acessória, cumulativamente ou não, a custódia, emissão, distribuição, liquidação, 
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negociação, intermediação, consultoria ou administração de títulos ou valores mobiliários e 

a auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários; II – as entidades 

administradoras de mercados organizados; e III – as demais pessoas referidas no art. 9º da 

Lei nº 9.613, de 1998, que se encontrem disciplinadas e fiscalizadas pela CVM. 

O documento foi submetido a sucessivas alterações pelas Instruções 463/08, 

506/11, 523/12, 534/13 e 553/14, visando sempre a sua adequação às alterações normativas 

empreendidas no Brasil. 

 

6.4 A Superintendência de Seguros Privados 

 

 

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é o órgão responsável pelo 

controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e 

resseguro. Tem a natureza jurídica de autarquia, vinculada ao Ministério da Fazenda, tendo 

sido criada pelo Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966. 

Entre os normativos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro emanados da 

instituição, cabe destacar:  

a) Circular 200 de 2002 – Dispõe sobre a identificação de clientes e manutenção de 

registros, a relação de operações e transações que denotem indícios de 

cometimento dos crimes previstos na Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998, ou que 

com eles possam relacionar-se, a comunicação das operações financeiras e a 

responsabilidade  administrativa de que trata aquela Lei;  

b) Circular nº 327, de 2006 – Dispõe sobre os controles internos específicos para o 

tratamento de situações relacionadas à prática dos crimes previstos na Lei nº

9.613, de 3 de março de 1998, ou que com eles possam relacionar-se, a 

comunicação de operações suspeitas e a responsabilidade administrativa de que 

trata aquela Lei; 

c) Circular nº 341, de 2007 – Dispõe acerca dos procedimentos a serem observados 

no relacionamento com clientes, considerados pessoas politicamente expostas, 
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adicionalmente aos procedimentos estabelecidos na Circular nº 327, de 29 de maio 

de 2006; 

d) Circular nº 445, de 2012 – Dispõe sobre os controles internos específicos para a 

prevenção e combate dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e 

valores, ou os crimes que com eles possam relacionar-se, o acompanhamento das 

operações realizadas e as propostas de operações com pessoas politicamente 

expostas, bem como a prevenção e coibição do financiamento ao terrorismo; 

e) Carta-Circular 21, de 2006 – Dispõe sobre o enquadramento de operações e 

serviços na alínea m, inciso II, artigo 11 da Circular SUSEP 327/06, tendo em 

vista o disposto no Decreto nº 5.640, de 26 de dezembro de 2005, que promulgou 

a Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo. 

 

 

Observa-se que assim que a SUSEP também busca atualizar constantemente seus 

normativos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro, com objetivo de adequá-los à 

legislação interna e aos normativos internacionais. 

 

 

6.5 A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

 

 

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) trata-se de 

órgão do Ministério de Previdência, que atua como entidade de fiscalização e de supervisão 

das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) e de execução das políticas 

para o regime de previdência complementar operados por essas entidades. A PREVIC foi 

criada pela Lei 12.154, de 23 de dezembro de 2009,  com a natureza jurídica de autarquia de 

natureza especial, com autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio.  Até a 

criação da PREVIC, o órgão regulador era a Secretaria de Previdência Complementar (SPC). 
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A PREVIC atua, portanto, como órgão regulador específico, no caso de prevenção 

à lavagem de dinheiro, para a normatização das entidades fechadas de previdência 

complementar, tendo produzido os seguintes normativos: 

a) Instrução Normativa SPC nº 22, de 1999 - Estabelece orientações e 

procedimentos a serem adotados pelas Entidades Fechadas de Previdência 

Privada - EFPP, em decorrência da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; 

b) Ofício-Circular nº 27, de 1999 - Orientações complementares referentes à 

Instrução Normativa nº 22, de 19/07/99, que estabelece procedimentos a serem 

adotados pelas Entidades Fechadas de Previdência Privada (EFPP), em 

decorrência da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes 

de lavagem de dinheiro; 

c) Instrução SPC nº 26, de 2008 - Estabelece orientações e procedimentos a serem 

adotados pelas entidades fechadas de previdência complementar em observância 

ao disposto no art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, bem como no 

acompanhamento das operações realizadas por pessoas politicamente expostas e 

dá outras providências. 

As entidades de previdência privada têm papel de grande importância tendo em 

vista a tipologia relacionada a fraudes nos fundos de previdência, que ganharam destaque a 

partir do conhecido “Caso Mensalão”, objeto de julgamento na Ação Penal 470 pelo 

Supremo Tribunal Federal, em que foram identificadas fraudes a partir de investimentos 

realizados pelos fundos de pensão, tipologia essa que perdura até os dias atuais e tem sido 

noticiada com frequência. 
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6.6 Os novos reguladores introduzidos em 2012 

 

A partir da alteração legislativa introduzida no ano de 2012, com a ampla reforma 

da Lei de Lavagem, que aumentou a gama de sujeitos obrigados a reportarem operações 

atípicas/suspeitas de lavagem de dinheiro, houve também a inclusão de novos órgãos 

reguladores, com a proliferação de novos diplomas normativos. 

Atualmente, de acordo com o COAF220, além dos quatro grandes reguladores já 

expostos, figuram como reguladores o Conselho Federal de Contabilidade – CFC;  Conselho 

Federal de Corretores Imobiliários – COFECI; Secretaria de Acompanhamento Econômico 

– SEAE; Conselho Federal de Economia – COFECON; Departamento de Polícia Federal – 

DPF; Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e Departamento de Registro 

Empresarial e Integração – DREI. 

O Conselho Federal de Contabilidade é responsável por normatizar a prevenção à 

lavagem de dinheiro no que tange às atividades dos contadores, tendo editado a Resolução 

CFC nº 1.445, de 2013, que “Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos 

profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para 

cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores.” 

 A atividade dos corretores de imóveis é supervisionada pelo Conselho Federal de 

Corretores Imobiliários, que, por sua vez, emitiu a Resolução nº 1.168, de 2010, que: 

Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas jurídicas que 
exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis, para 
cumprimento das obrigações consignadas na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1988 
e subsequentes alterações. 

A Secretaria de Acompanhamento Econômico restou como entidade reguladora das 

entidades que atuam na distribuição de dinheiro ou bens por meio da exploração de loterias, 

tendo editado a Portaria nº 537, de 2013, que: 

Estabelece procedimentos a serem adotados por sociedades que distribuam 
dinheiro ou bens mediante exploração de loterias disciplinadas pelo Decreto-Lei 

                                                             
220 Conforme consulta ao sítio eletrônico do COAF, no endereço http://www.coaf.fazenda.gov.br/legislacao-e-
normas/outras-normas. Acesso em 08 nov. 2014.  
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nº 204, de 27 de fevereiro de 1967, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro 
e ao financiamento do terrorismo, e dá outras providências. 

O Conselho Federal de Economia, de forma semelhante ao Conselho Federal de 

Contabilidade, regulamenta as regras de combate à lavagem de dinheiro a serem observadas 

pelos profissionais de economia, tendo emitido a Resolução nº 1.902, de 2013, que: 

Define as obrigações das pessoas físicas e das pessoas jurídicas que exploram 
atividade de economia e finanças, em razão dos crimes de lavagem ou ocultação 
de bens, direitos e valores previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. 

A atividade de segurança privada, por sua vez, é regulada pelo Departamento de 

Polícia Federal, que editou a Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012, 

que “Dispõe sobre as normas relacionadas às atividades de Segurança Privada.”, tendo sido 

posteriormente alterada pelas Portarias nº 3.258/2013 – DG/DPF, publicada em 14/01/2013 

e Portaria nº 3.559, publicada em 10/06//2013.  

As empresas de segurança foram incluídas como obrigadas a reportar operações 

suspeitas em razão das atividades de transporte de valores, tratadas nos artigos 57 a 62. Tal 

atividade é de suma importância na prevenção à lavagem de dinheiro, tendo em vista o papel 

que assume a circulação de moeda em espécie e seu alto grau de risco. 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar foi incluída como supervisor tendo em 

vista a alteração legislativa que inseriu entre os sujeitos obrigados as operadoras de plano de 

assistência à saúde. A matéria é regulada pela  Resolução Normativa nº 117, de 2005, que 

“Dispõe sobre a identificação de clientes, manutenção de registros e prevê relação de 

operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na 

Lei nº 9.613/98.” 

Por fim, o Departamento de Registro Empresarial e Integral foi inserido como 

regulador das atividades das Juntas Comerciais no que tange à lavagem de dinheiro, tendo 

editado a Instrução Normativa DREI Nº 24, de 4 de junho de 2014, que “Dispõe sobre o 

procedimento a ser adotado no âmbito das Juntas Comerciais para o cumprimento do 

disposto nos artigos 10 e 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.” 
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7 OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO BRASIL 

 

 

Conforme já objeto de análise no presente trabalho, o GAFI e suas projeções 

regionais coordenam procedimentos de avaliação mútua de seus membros com certa 

periodicidade a ser definida pelo próprio GAFI. 

O organismo encontra-se hoje realizando a quarta rodada de avaliações, que teve 

início no ano de 2012, a partir de metodologia de análise atualizada, conforme também já 

reportado no presente trabalho. O Brasil, entretanto, somente foi submetido a dois desses 

processos, tendo em vista que, quando do ingresso do Brasil no GAFI, a primeira rodada 

dese procedimento já havia sido concluída.  

O Brasil foi submetido a processos avaliatórios nos anos de 2004 e 2010, estando 

em vias de ser submetido à atual quarta rodada de avaliações mútuas. 

 

 

7.1 A avaliação de 2004 

 

 

A primeira avaliação mútua a que o Brasil foi submetido deu-se em 2004, no curso 

da segunda rodada de avaliações mútuas, e foi formalizada no documento Federative 

Republic of Brazil - Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating 

the Financing of Terrorism221, datado de 18 de junho de 2004 (FATF, 2004b).  

O sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e de combate ao financiamento do 

terrorismo foi submetido ao escrutínio da equipe de avaliação222, com visita in locu, no 

                                                             
221 A avaliação do Brasil foi realizada de acordo com o documento Methodology for assessing compliance with 
the AML/CFT international standard, i.e., criteria issued by the Financial Action Task Force (FATF) 40+8 
Recommendations (October 11, 2002). 
222 A equipe foi composta por: Sr. José Luis Fernández Valoni (jurista), Ministério das Relações Exteriores, 
Comércio Internacional e Culto da Argentina; Sr. Fernando Mera Espinosa (especialista da aplicação da lei), 
Responsável pelo Escritório Lavagem de Dinheiro na Superintendência de Bancos e Seguros do Equador; Sra 
Maria Célia Ramos (especialista financeiro), Sênior Consultor Jurídico, Departamento Jurídico, o Banco de 
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período de 3 a 7 de novembro de 2003, onde foram consultadas as principais agências e 

departamentos do governo relacionados com o tema: Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (COAF), Ministério da Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Banco Central do 

Brasil, Departamento de Polícia Federal, Procuradoria Geral da República, Secretaria da 

Receita Federal, Agência Brasileira de Inteligência, Superintendência de Seguros Privados 

e Comissão de Valores Mobiliários. A equipe de avaliação também se reuniu com várias 

instituições financeiras e organizações do setor privado, como por exemplo a Caixa 

Econômica Federal, Banco do Brasil, Federação Brasileira de Bancos e outras instituições 

financeiras privadas.  

Ao tratar da situação geral da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, 

o Relatório (FATF, 2004b, p. 5) aponta como principais fontes de rendimentos ilegais os 

crimes contra o sistema financeiro, fraude, peculato e corrupção, tráfico de drogas e evasão 

fiscal. O Relatório aponta ainda que a lavagem de dinheiro aparenta estar associada 

principalmente com o crime doméstico, incluindo o contrabando de mercadorias e 

corrupção, os quais geram os fundos que podem ser lavados através do sistema bancário, dos 

mercados de investimento imobiliário ou de ativos financeiros. Os recursos obtidos com o 

tráfico de drogas e atividades criminosas organizadas são lavados em uma forma similar.  

Conclui o documento que  a tipologia comum na década de 90 que consistia nas 

remessas ilegais para o mercado offshore e o retorno na forma de investimento estrangeiro 

direto ou como empréstimos.  

No que tange ao quadro legislativo, o Relatório aponta que a Lei n° 9613/98 

estabelece as medidas legais necessárias para a tipificação do delito, bem como as medidas 

preventivas incorporando exigências da Convenção de Viena (1988) e das Recomendações 

do GAFI. Destaca ainda a promulgação da Lei Complementar 105, de 20 de Janeiro de 2001, 

que ampliou o acesso do COAF às informações sujeitas a sigilo bancário.  

O papel da unidade de inteligência financeira (COAF) também foi mencionado, em 

razão do seu papel central no combate à lavagem de dinheiro no Brasil e combate ao 

                                                             
Portugal; Sr. John C. Ellis (especialista financeiro), Conselheiro, Política de Lavagem de Dinheiro, Crime 
Financeiro Unidade de Política, Financial Services Authority (FSA), Reino Unido; Sr. Fernando Rosado, 
Secretário Executivo, GAFISUD; Ms. Silvina Capello, Secretaria GAFISUD; Sr. Patrick Moulette, Secretário 
Executivo, FATF; e o Sr. Kevin Vandergrift, Secretaria GAFI. 
 



241 
 

 

financiamento do sistema de terrorismo, não só no nível operacional, mas também ao nível 

da política através do seu Conselho Plenário, que é composto por representantes de todos os 

órgãos responsáveis e ministérios que atendem conforme necessário. Há menção ainda à 

Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro (ENCLA), recém-implementada  

na época, que envolve todos os ministérios e órgãos competentes como medida de 

coordenação no enfrentamento à lavagem de dinheiro. 

Deve ser registrado que o Relatório aponta progressos no Brasil desde que o mesmo 

ingressou como membro do GAFI, quando, em 2000, havia identificado algumas 

deficiências no sistema brasileiro de combate à lavagem de dinheiro e seus progressos, entre 

eles: 

(a) alteração legislativa em julho de 2003, que acrescentou o crime antecedente de 

financiamento do terrorismo na Lei n° 9.613/98;  

(b) a identificação de clientes e manutenção de registros deficiente no âmbito da 

SUSEP, tendo sido emitido regulamentação em janeiro de 2002223 para regulamentação do 

mercado de seguros; 

(c) regras restritivas em relação ao sigilo bancário que impediam a transmissão de 

toda a extensão das informações recebidas pelo regulador (BACEN), tendo sido aprovada a 

Lei Complementar 105, de 10 de Janeiro de 2001 que permitiu a completa identificação no 

caso de comunicação de operações suspeitas;  

(d) necessidade de centralização das comunicações de operações suspeitas no 

COAF, que gerou a edição de diversos instrumentos no âmbito dos reguladores, como a 

Carta Circular SUSEP / DEFIS / GAB / n.01 / 03, de 13 de junho de 2003, bem como a Lei 

Complementar 105 que possibilitou que as comunicações do BACEN e da SUSEP fossem 

direcionadas diretamente ao COAF;  

(e) existência de acordos bilaterais de cooperação celebrados, ainda não em vigor;  

                                                             
223 Carta-Circular 181/2002 que dispões sobre a identificação de clientes e manutenção de registros, a relação 
de operações suspeitas, a comunicação das operações financeiras e a responsabilidade administrativa de que 
trata a Lei 9.613, de 3 de março de 1988. 
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(f) restrições à cooperação internacional, como, por exemplo a necessidade de carta 

rogatória para obtenção de informações abrangidas por disposições de sigilo bancário e a 

concessão de exequatur para decidir se tal pedido será concedido. 

Para a avaliação de 2004, foram inda adotadas outras medidas em âmbito nacional 

para reforçar o sistema de combate à lavagem de dinheiro, como por exemplo a criação do 

Departamento de Recuperação de Ativos e Jurídica Internacional de Cooperação do 

Ministério da Justiça (DRCI)224; a reunião da ENCLA, em dezembro de 2003, que encampou 

como uma das metas o desenvolvimento de um sistema para obter estatísticas de âmbito 

nacional sobre as investigações de lavagem de dinheiro, acusações e condenações, sob a 

coordenação DRCI; e a ratificação da Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional, em 29 de Janeiro de 2004225. 

O ponto que merece maior destaque no Relatório trata-se da avaliação das medidas 

de justiça penal e cooperação internacional (FATF, 2004c, 10-34), onde cabe apontar o que 

se segue.  

Quanto à criminalização da lavagem de dinheiro, o Brasil ratificou a Convenção 

das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas, 

de 1988 (Convenção de Viena), em 17 de julho de 1991, bem como assinou a Convenção 

Internacional das Nações Unidas para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, em 10 

de novembro de 2001 e a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional, em 12 de dezembro de 2000, embora ambas não tenham sido ratificadas até 

o Relatório. 

O Relatório menciona ainda os Decretos expedidos para implementar as resoluções 

do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incorporando o texto das resoluções para o 

regime jurídico interno. Desta forma: o Decreto 3976 de 18 de outubro de 2001 implementa 

a S / RES / 1373 (2001);  o Decreto 3755 de 19 de fevereiro de 2001 implementa a S / RES 

/ 1333 (2000); e o Decreto 3.267, de 30 de novembro de 1999 implementa S / RES / 1267 

(1999). 

                                                             
224 formalmente criado pelo Decreto 4.991, de 18 de fevereiro de 2004.  
225 promulgada pelo Decreto 5.015, de 12 de Março de 2004. 
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No que tange à criminalização do financiamento do terrorismo, em que pese a 

indicação pelo país da Lei n° 7170, de 14 de dezembro de 1983, que estabelece ser crime 

contra a segurança nacional o ato de qualquer pessoa que "devasta, saqueia, extorque, rouba, 

sequestra, mantém na prisão ilegal, coloca em fogo, depreda, provoca explosão, pratica 

ataques pessoais ou atos de terrorismo , por razões políticas ou para obtenção de fundos 

destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas "(artigo 20) 

ou "constitui, integra ou mantém uma organização ilegal para-militar, de qualquer tipo, 

armados ou não, uniformizadas ou não, com um objetivo de luta" (artigo 24), o Relatório 

registra que  o Brasil ainda não havia assinado, na época, a Convenção das Nações Unidas 

sobre a Supressão do Financiamento do Terrorismo. 

A ausência de dados estatísticos foi registrada como deficiência do país, uma vez 

que  dificulta a avaliação quanto à  eficiência das ações penais e condenações em relação ao 

crime de lavagem de dinheiro226. 

Ainda sobre estatísticas, o Relatório aponta que, no período de 2000 a 2002, foi 

confiscado o valor de R$ 290.078.62, resultado da perda de bens e valores relacionados com 

o tráfico de drogas, em favor do Fundo Nacional Antidrogas e afirma a inexistência de 

“estatísticas disponíveis acerca das quantias bloqueadas, apreendidas ou confiscadas 

relacionadas à lavagem de dinheiro ou qualquer outro crime antecedente.”227  (FATF, 2004C, 

p. 15).228  

Por fim,  a criação de varas judiciais específicas para o julgamento de crimes de lavagem de 

dinheiro, no âmbito da Justiça Federal, criadas pela Resolução do Conselho Federal de 

                                                             
226 Conforme se observa no Relatório: 58. “The scope of the money laundering offence appears sufficiently 
broad in terms of the definition of the offence, the predicate offences, the element of knowledge required, and 
the available sanctions.   However, there are no available statistics regarding the money laundering 
prosecutions, and convictions.  It is therefore difficult to assess the effectiveness of the legal provisions.” 
227 No original: “There are no statistics available on the amounts of property frozen, seized, and confiscated 
relating to ML, or any other predicate offence.” 
228 A situação da ausência de dados estatísticos é reforçada também nos itens : A situação ainda é reforçada em 
dois parágrafos seguintes 87 e 88 do Relatório: 
87. The legal measures for freezing and confiscation for money laundering seem generally 
comprehensive.  However, since Brazilian authorities could offer no comprehensive statistics regarding seizure 
or forfeiture, it is difficult to determine the actual effectiveness of the legal structure. 
88. Brazilian authorities were not able to provide any comprehensive statistics on the amount of assets 
frozen, seized or confiscated.  The amount confiscated in favor of the Anti-Drugs National Fund—BRL 290,078 
(approximately USD 100,000)—seems quite low given the size of the drug trade as indicated by the Brazilian 
authorities.  
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Justiça 314, de 12 de Maio de 2003 foi objeto de apontamentos por parte da comissão de 

avaliação.  

 

 

7.2 A avaliação de 2010 

  

 

O Brasil foi submetido à terceira rodada de avaliações mútuas no ano de 2010, cujo 

período de visita in situ  se deu entre 26 de outubro a 7 de novembro de 2009229. Do processo 

decorreu minucioso relatório (FATF, 2010b) bem como um sumário executivo (FATF, 

2010a), que descreve e analisa as medidas implementadas no Brasil, apresentando  

recomendações sobre a forma como determinados aspectos do sistema podem ser 

melhorados, analisando os níveis de compliance do Brasil para com as 40+9 Recomendações 

do Grupo de Ação Financeira (GAFI)230. 

O processo de avaliação, ao analisar o sistema nacional de combate à lavagem de 

dinheiro, apontou como principais conclusões:  

I - o desenvolvimento da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem 

de Dinheiro (ENCCLA), a qual lhe permitiu fazer progresso sistemático para melhorar a 

implementação de suas medidas de combate à lavagem de dinheiro/financiamento ao 

terrorismo, cujo resultado importante indicado à época foi o Projeto  de  Lei  que  visava  

emendar  a  Lei  Federal  9613/1998  (Lei  Antilavagem )  e criminalizar o financiamento do 

terrorismo, que resultou na Lei n° 12.683/2012; 

                                                             
229 O processo de avaliação foi conduzido por uma equipe composta por membros do Secretariado do GAFI e 
do GAFISUD, bem como experts em direito penal, law enforcement e regulação:  Valerie Schilling e Rachelle 
Boyle do Secretariado do GAFI; Esteban Fullin do Secretariado do  GAFISUD;  André Corterier, integrante 
da autoridade de supervisão financeira alemã;  Eduardo Apaez Davila, integrande do Ministério das Finanças 
e Crédito Público do México; Federico Di Pasquale, membro do Ministério Público argentino; Maria Célia 
Ramos, integrante do Banco de Portugal; e Emily Reinhart, do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos 
da América.  
230 O Brasil foi avaliado com base na versão anterior das Recomendações, que abrangiam o texto conhecido 
por 40+9 Recomendações, em que o tema do financiamento ao terrorismo era tratado em Recomendações 
Especiais, utilizando-se do documento Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 
Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations, de 27 de fevereiro 2004 (atualizado em fevereiro 
de 2009). 
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II – melhoria na capacidade de persecução de crimes de lavagem de dinheiro através 

da implementação de Varas Federais Especializadas em matéria de lavagem de dinheiro  e 

outros crimes financeiros, tendo destacado como principais fontes dos recursos do crime no 

Brasil a corrupção e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, incluindo fraude e evasão 

de divisas. O tráfico de drogas, tráfico de armas, crime organizado, contrabando e desvio de 

dinheiro público também são fontes importantes de recursos ilícitos;  

III – riscos maiores nas regiões de fronteira e na economia informal. Quanto ao 

setor bancário, o maior risco de lavagem de dinheiro foi identificado nas áreas de câmbio e 

operações bancárias privadas (ou private banking);  

IV – trabalho na redução do risco de financiamento do terrorismo, realizado em 

estreita cooperação com outros governos interessados, mantendo sob vigilância estrita todas 

as atividades consideradas de maior risco. Iniciativas como as estruturas de inteligência 

regionais, operações conjuntas e troca de informações, entre outras, são usadas para 

identificar, prevenir e reprimir as atividades que podem estar relacionadas com o terrorismo 

e seu financiamento;  

V - tipificação do crime de lavagem de dinheiro em grande parte conforme as 

exigências internacionais. Por outro lado, o número total de condenações e penas efetivas é 

baixo, dado ao tamanho do país e a sofisticação de seu sistema financeiro. Ausência de 

criminalização do financiamento do terrorismo como crime autônomo, de acordo com as 

exigências internacionais; 

VI – existência de mecanismos eficazes para facilitar políticas e a cooperação 

operacional em nível nacional, nomeadamente através da ENCCLA. Os sistemas de 

prestação de assistência jurídica mútua não são afetados por deficiências na criminalização 

do financiamento do terrorismo porque o Brasil pode prestar assistência jurídica mútua na 

ausência de dupla incriminação, tendo sua capacidade sido demonstrada na prática. A 

lavagem de dinheiro é um crime passível de extradição;  

VI - medidas preventivas aplicáveis a todas as instituições financeiras, comerciantes 

de metais e pedras preciosas e corretores de imóveis pessoas jurídicas. No entanto, a 

amplitude de aplicação de tais medidas é muito menos robusta fora do sistema bancário 

(incluindo remessa de dinheiro e câmbio), valores mobiliários e seguros. Todas as 

instituições financeiras estão sujeitas às obrigações essenciais de identificar pessoas 
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politicamente expostas (PEPs), manter registros e comunicar operações suspeitas. As 

instituições bancárias, de títulos e seguradoras são obrigadas a identificar os proprietários 

beneficiários. O descumprimento de tais obrigações contra a LD/FT está sujeito a uma ampla 

gama de sanções; 

VII - principais recomendações feitas ao Brasil incluíram: criminalização do 

financiamento ao terrorismo de forma compatível com as  exigências  internacionais;  

continuidade  de  apoio  às  Varas  Federais  Especializadas e outras medidas para melhorar 

a capacidade de aplicar sanções definitivas relativas à lavagem de dinheiro; alargar a 

responsabilidade civil ou administrativa das pessoas jurídicas que lavam o dinheiro ou 

financiam o terrorismo; assegurar que  medidas de confisco sejam sistematicamente 

aplicadas; implementar leis e procedimentos eficazes para a aplicação de medidas de 

bloqueio em conformidade com as Resoluções do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas (RCSNUs); alargar a obrigação de declarar os transportes físicos transfronteiriços de 

dinheiro e instrumentos negociáveis ao portador; promover as competências de  supervisão  

e  recursos  em  algumas  áreas;  aumentar  fiscalização  de  instituições  financeiras  não-

bancárias; e alargar as obrigações de prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro/financiamento ao terrorismo a todas as categorias de atividades e profissões não 

financeiras designadas (APNFD). 

 

 

7.3 As avaliações do Brasil: progressos ou retrocessos? 

 

 

Em que pese submetido a apenas dois processos de avaliação, o quadro abaixo 

sintetiza o resultado desses dois processos, onde é possível ser identificada a classificação 

do Brasil em relação a cada recomendação avaliada231, a partir dos ratings de compliance 

para cada Recomendação adotados pelo organismo como Cumprido  (C), Majoritariamente  

                                                             
231 Quanto às lacunas referentes ao processo de avaliação de 2004, o mesmo se dá pelo fato de que algumas 
recomendações não foram objetivo específico de avaliação. 
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cumprido (LC), Parcialmente cumprido (PC), Não cumprido (NC), ou ainda, em casos 

excepcionais, a recomendação pode receber a classificação não aplicável (NA), conforme 

disposto em sua metodologia de avaliação:   

 

QUADRO 5: Comparativo da classificação brasileira nas avaliações do GAFI de 2004 e 

2010. 

Mutual evalutation - 2004 
 

Rating Mutual evalutation - 2010 
 

Rating 

1 – Ratification and implementation of the 
Vienna Convention 

C 1 – ML offence PC 

2 – Secrecy laws consistent with the 40 
Recommendations 

LC 2 – ML offence – mental element 
and corporate liability 

PC 

3 – Multilateral cooperation and mutual 
legal assistance in combating ML 

LC 3 – Confiscation and provisional 
measures 

PC 

4 – ML a criminal offence (Vienna 
Convention) based on drug ML and other 
serious offences. 

C 4 – Secrecy laws LC 

5 – Knowing ML activity a criminal 
offence (Vienna Convention)  

C 5 – Customer due diligence PC 

  6 – Politically exposed persons LC 
7 – Legal and administrative conditions for 
provisional measures, such as freezing, 
seizing, and confiscation (Vienna 
Convention) 

C 7 – Correspondent banking LC 

8 – FATF Recommendations 10 to 29 
applied to non-bank financial institutions; 
(e.g., those defined in the Methodology) 

LC 8 – New technologies & LC 

  9 – Third parties and introducers N/A 
10 – Prohibition of anonymous accounts 
and implementation of customer 
identification policies 

C 10 – Record keeping LC 

11 – Obligation to take reasonable 
measures to obtain information about the 
beneficial owner 

LC 11 – Unusual transactions LC 

12 – Comprehensive record keeping for 
five years of transactions, accounts, 
correspondence, and customer 
identification documents 

LC. 12 – DNFBPs – R.5, 6, 8- NC 

  13 – Suspicious transaction reports LC 
14 –Pay special attention to complex, 
unusual large transactions 

C 14 – Protection & no tipping-off C 

15 –If financial institutions suspect that 
funds stem from a criminal activity, they 
should be required to report promptly their 
suspicions to the FIU 

LC 15 – Internal controls, compliance 
& audit 

LC 

16 – Legal protection for financial 
institutions, their directors and staff if they 
report their suspicions in good faith to the 
FIU 

C  
16 –DNFBPs–R.13-15 & 21 

NC 
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17 – Directors, officers and employees, 
should not warn customers when 
information relating to them is reported to 
the FIU 

C 17 – Sanctions LC 

18 – Compliance with instructions for 
suspicious transactions reporting 

C 18 – Shell banks PC 

19 – Internal policies, procedures, controls, 
audit, and training programs 

LC 19 – Other forms of reporting C 

20 – AML rules and procedures applied to 
branches and subsidiaries located abroad 

LC 20 – Other NFBP & secure 
transaction techniques 

LC 

21 – Special attention given to transactions 
with higher risk countries 

C 21 – Special attention for higher 
risk countries 

PC 

  22 – Foreign branches & 
subsidiaries 

PC 

  23 – Regulation, supervision and 
monitoring 

PC 

  24 – DNFBP: regulation, 
supervision and monitoring 

NC 

  25 – Guidelines & Feedback PC 
26 – Adequate AML programs in 
supervised banks, financial institutions or 
intermediaries; authority to cooperate with 
judicial and law enforcement 

LC 26 – The FIU LC 

  27 – Law enforcement authorities LC 
28 – Guidelines for suspicious transactions’ 
detection 

C 28 – Powers of competent 
authorities 

LC 

29 – Preventing control of, or significant 
participation in financial institutions by 
criminals 

LC 29 – Supervisors PC 

  30 – Resources, integrity and 
training 

PC 

  31 – National co-operation LC 
32 – International exchange of information 
relating to suspicious transactions, and to 
persons or corporations involved 

C 32 – Statistics PC 

33 – Bilateral or multilateral agreement on 
information exchange when legal standards 
are different should not affect willingness 
to provide mutual assistance  

C 33 – Legal persons – 
beneficial owners 

PC 

34 – Bilateral and multilateral agreements 
and arrangements for widest possible range 
of mutual assistance 

C 34 – Legal arrangements – 
beneficial owners 

N/A 

  35 – Conventions PC 
  36 – Mutual legal assistance (MLA) LC 
37 – Existence of procedures for mutual 
assistance in criminal matters for 
production of records, search of persons 
and premises, seizure and obtaining of 
evidence for ML investigations and 
prosecution 

LC 37 – Dual criminality C 

38 – Authority to take expeditious actions 
in response to foreign countries’ requests to 
identify, freeze, seize and confiscate 
proceeds or other property 

LC 38 – MLA on confiscation and 
freezing 

LC 

  39 – Extradition LC 
40 – ML an extraditable offence C 40 – Other forms of co- operation LC 
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SR I – Take steps to ratify and implement 
relevant United Nations instruments 

NC SR.I – Implement UN 
instruments 

NC 

SR II – Criminalize the FT and terrorist 
organizations 

NC SR.II – Criminalise TF NC 

SR III – Freeze and confiscate terrorist 
assets 

NC SR.III – Freeze and confiscate 
terrorist assets 

NC 

SR IV – Report suspicious transactions 
linked to terrorism 

C SR.IV – Suspicious transaction 
reporting 

LC 

SR V – Provide assistance to other 
countries’ FT investigations 

NC SR.V – International co- operation PC 

SR VI – Impose AML requirements on 
alternative remittance systems 

C SR.VI – AML requirements for 
money/value transfer services 

LC 

SR VII – Strengthen customer 
identification measures for wire transfers 

NC SR.VII – Wire transfer rules LC 

  SR.VIII – Non-profit organisations NC 
  SR.IX – Cross-border 

Declaration & Disclosure 
PC 

Fonte: FATF, 2004c, p. 76-78; FATF, 2011, p. 259-283.  

É possível observar que, na primeira avaliação, em nenhum dos itens avaliados pelo 

GAFI o Brasil foi qualificado como parcialmente cumprido. De um total de 27 

recomendações avaliadas, 14 delas foram indicadas como cumpridas e 12 como 

majoritariamente cumpridas, indicando uma boa implementação das regras. 

Já na avaliação de 2010, com o sistema de avaliação baseado em nova metodologia, 

bem como com o regime mais estruturado, tanto sob a perspectiva interna quanto 

internacional, o quadro restou com 38 recomendações avaliadas, sendo que destas, apenas 3 

foram consideradas integralmente cumpridas. Em que pese boa parte (18) terem sido 

classificadas como majoritariamente cumpridas, o Brasil teve o registro de 3 não cumpridas 

e 14 cumpridas apenas parcialmente, ou seja, uma soma que empata em valor  numérico com 

as majoritariamente cumpridas. 

Apesar da dificuldade em estabelecer um parâmetro de evolução, tendo em vista 

que a avaliação se dá a partir de perspectivas e metodologias diferentes em cada um das 

rodadas, é possível indicar, ao menos em princípio, que o país, ao tempo em que apresenta  

uma boa estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro, carece de mudanças estruturais, 

notadamente no que tange às recomendações especiais relacionadas ao financiamento ao 

terrorismo. 

Interessante destacar que o Brasil figura isolado como único membro do GAFI, de 

acordo com o quadro resumo apresentado anteriormente (item 6.5), sem cumprimento das 

Recomendações Especiais I e II relacionadas ao financiamento ao terrorismo. Ademais, o 
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Brasil figurava ainda até a terceira rodada também sem o cumprimento, sequer parcial, das 

Recomendações Especiais IV e VIII e sem o cumprimento integral, na avaliação do GAFI, 

de nenhuma das nove recomendações especiais. Assim, no que tange à implementação das 

recomendações do GAFI relacionadas ao financiamento ao terroristmo, mesmo com  alguma 

evolução no quadro anterior,  o Brasil se encontra em situação crítica em relação a outros 

países membros do organismo. 

Por outro lado, levando-se em consideração a avaliação do Brasil sob a perspectiva 

de comparação com os demais países (conforme exposto no item 6.5), pode-se dizer que o 

Brasil enquadra-se numa posição intermediária, apresentando grande parte das 

recomendações entre cumpridas e majoritariamente cumpridas. Assim, sob a perspectiva 

conjunta das avaliações da terceira rodada, é possível concluir que o Brasil apresenta boa 

estrutura de implementação das recomendações, destacando-se mais uma vez como ponto 

crítico a questão do financiamento ao terrorismo. 

 

 

8 EFETIVIDADE: DOES THE SYSTEM WORK? 

 

 

Does the system work? Essa foi a frase que marcou a tônica do discurso do então 

presidente do GAFI, Bjørn S. Aamo, em conferência na realizada na Bélgica, no ano de 

2013, com tema "Fighting money laundering and terrorist financing - New framework, 

future challenges",232  quando o mesmo foi enfático ao afirmar que a efetividade está no topo 

da agenda do GAFI, que se preparava, na época, para dar início à quarta rodada de avaliações 

mútuas.  

Segundo uma das maiores autoridades internacionais no tema, o organismo 

concentrou as avaliações anteriores na conformidade técnica com as normas do GAFI,  no 

sentido de estabelecer bases sólidas para o regime de prevenção à lavagem de dinheiro e ao 

                                                             
232Disponível em < http://www.fatf-
gafi.org/documents/documents/effectivenesshasmovedtothetopofthefatfagenda.html>.  Acesso em 10 jan 
2014. 
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financiamento ao terrorismo. O novo passo, a partir da atual rodada de avaliação, seria 

analisar a efetividade real do sistema, ou seja:  as operações suspeitas são notificadas? Os  

lavadores de dinheiro estão sendo condenados criminalmente? Estão sendo privados de seus 

rendimentos e impedidos de voltar a inserir recursos no sistema financeiro?  

A alteração na metodologia de avaliação priorizando uma análise baseada no risco 

efetivo também sugere que cada país será avaliado de acordo com suas deficiências em 

relação ao risco concreto para o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro. Pautado no 

binômio compliance e efectiveness, Bjørn, que antes de assumir a presidência do GAFI era 

o presidente da autoridade de supervisão bancária norueguesa, destacou na ocasião o papel 

dos órgãos de supervisão bancária nessas análises de risco,  tendo em vista as  falhas de 

compliance recentes de grandes instituições.  

O Brasil, como se observa a partir de notícias veiculadas na imprensa, não tem 

escapado a essas falhas, onde se observou, em breve perspectiva histórica, o conhecido 

“Caso Banestado”, com a utilização de contas CC5, a tradicional figura dos “doleiros”233 e 

dos esquemas de “dólar-cabo”234, as empresas de fachada e, recentemente no “Caso 

Mensalão” (Ação Penal 470 – STF), onde a mais alta corte do país condenou executivos de 

instituições financeiras nacionais.  

                                                             
233 A figura do “doleiro” ficou conhecida nacionalmente quando da eclosão do “Caso Banestado” e “Operação 
Farol da Colina” que investigavam crimes contra o sistema financeiro nacional. Consiste em operador no 
mercado paralelo de câmbio, que atua à margem do sistema financeiro. Não se trata apenas de alguém que 
compra e vende moeda estrangeira, mas sim o termo mais adequado seria lavador, uma vez que o mesmo 
propicia diversos mecanismos visando a circulação de valores à margem dos registros impostos pelos órgãos 
de controle. 
234 O sistema de dólar-cabo trata-se de uma é uma expressão brasileira utilizada para um sistema antigo e 
mundial, alternativo e paralelo ao sistema bancário ou financeiro de remessa de valores, através de um sistema 
de compensações, o qual tem por base a confiança entre as partes, conhecido internacionalmente como hawala 
na Índia, Paquistão e Irã, ou ainda o sistema chop, chit ou flying money, os quais, quando não são legítimos ou 
reconhecidos pelos países em que operados, são categorizados como underground banking. Consiste numa 
operação realizada à margem do sistema financeiro, por um esquema de compensação entre seus operadores, 
segundo o qual  um cliente entrega, em espécie ou por transferência bancária, moeda nacional a um “doleiro” 
no Brasil, o qual, por sua vez, disponibiliza o equivalente em moeda estrangeira, em taxa pré-ajustada, em 
favor do seu cliente, no exterior, a partir do banco, conta e moeda por ele indicada. A operação, da mesma 
forma, pode-se dar na ordem inversa, quando um cliente do doleiro no Brasil quer internalizar um valor que se 
encontra no exterior, quando transfere à ordem do “doleiro”, que disponibiliza os valores no Brasil, em moeda 
nacional, seja em efetivo ou transferência bancária. Trata-se de uma grande ameaça à lavagem de dinheiro, 
tendo em vista sua realização à margem dos controles e registros por parte das autoridades bancárias, uma vez 
que não é realizado por meio do instrumento necessário, qual seja, o contrato de câmbio. Sobre a estrutura da 
operação, recomenda-se a leitura do artigo Tipologias de Lavagem, de Deltan Martinazzo Dallagnol 
(DALLAGNOL, 2013, p. 377-460).  
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Também o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa, 

em palestra durante evento sobre o tema, destacou as falhas de compliance do sistema 

bancário, facilitando a lavagem de dinheiro235: 

Enquanto instituições financeiras não visualizarem a possibilidade de serem 
drasticamente punidas por servirem de meios para a ocultação da origem ilícita de 
valores que se encontram sob a sua responsabilidade, persistirá o estímulo à busca 
do lucro, visto como combustível ao controle leniente que bancos fazem sobre a 
abertura de contas e sobre a transferência de valores. 

Voltando ao discurso de Bjørn, os países devem concentrar recursos e esforços nas 

áreas mais importantes, onde  os riscos são maiores.  Tal objetivo obrigará os países a realizar 

um amplo processo de avaliação de riscos, com a análise das ameaças criminosas e terroristas 

e identificar as vulnerabilidades do seu sistema e, em seguida, determinar o que poderia ser 

o impacto ou conseqüências.  

Considerando que o objetivo fundamental da lavagem de dinheiro é ocultar a real 

propriedade dos bens obtidos com a prática criminosa, permitindo ao criminoso poder 

usufruir do produto do crime sem despertar suspeitas, uma vez que a prática tem 

demonstrado que há uso indevido de estruturas societárias, fundos fiduciários ou outros 

institutos corporativos, deve-se priorizar o aumento da transparência nessa área.  

No Brasil, embora carente de estatísticas, é prática recorrente a utilização de 

estruturas empresariais, via de regra com a utilização de sociedades off-shore para a  

ocultação, sobretudo em razão das dificuldades em se identificar o beneficiário final de tais 

entes, sobretudo mediante a utilização de várias “camadas” empresariais até o beneficiário 

final. Nessa área, o país precisa de controles rígidos a evitar que operações travestidas de 

planejamento fiscal, mas que têm efetivamente o puro e simples objetivo de lavagem de 

dinheiro, sejam realizadas no país. Faz-se necessário distinguir o que é planejamento fiscal 

e o que é lavagem de dinheiro, notadamente a partir das alterações introduzidas na nossa lei 

de lavagem, onde os crimes fiscais também passam a ser antecedentes da lavagem de 

dinheiro, o que claramente vai exigir uma atuação conjunta entre autoridades fiscais e 

autoridades de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.  

                                                             
235 Disponível em <http://oglobo.globo.com/pais/controle-de-bancos-leniente-com-lavagem-de-dinheiro-diz-
joaquim-barbosa-7808394>. Acesso em 10 jan. 2014. 
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O Brasil foi  criticado pelo GAFI na última avaliação, em relatório de 25 de junho 

de 2010236, sobretudo em razão da ausência de dados estatísticos coerentes e mais, pela clara 

ausência de condenações com trânsito em julgado em ações penais por crimes de lavagem 

(FATF, 2010a; FATF, 2010b). 

 

  

                                                             
236 Conforme relatório disponível em http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Brazil%20full.pdf. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho teve por objetivo tratar do regime internacional de combate à 

lavagem de dinheiro, partindo de sua jurificação até a efetividade, buscando, num primeiro 

momento, descrever a forma como se estruturou no ambiente internacional, e então como se 

deu a sua implementação na ordem jurídica nacional. 

O sistema internacional testemunha a consolidação de um regime internacional de 

combate à lavagem de dinheiro. Fundado em premissas hodiernas do Direito Internacional, 

esse regime responde a uma ordem internacional multifacetada, que se verifica no 

progressivo protagonismo de atores subnacionais e de organismos não governamentais.  

A consequente relativização da função dos Estados, como vetores históricos das 

relações internacionais, enseja um processo de jurificação, por meio de diversos tipos de 

normas jurídicas, dentre elas a soft law, que coexistem num ambiente fragmentado.  

Apesar do fenômeno da lavagem de dinheiro ter surgimento relativamente recente, 

foi objeto de enfoque de diversos organismos internacionais já nas últimas décadas, 

notadamente com a instituição de iniciativas conjuntas de enfrentamento, capitaneadas pelo 

Grupo de Ação Financeira em Lavagem de Dinheiro (GAFI), que após sua criação passou a 

assumir papel de destaque no cenário internacional. 

Para desenvolvimento do presente trabalho, buscou-se inicialmente a análise do 

processo de jurificação, a partir dos estudos internacionais sobre o tema, com o objetivo de 

demonstrar como se desenvolve o “tornar-se jurídico” do problema da lavagem de dinheiro 

e sua análise futura. 

Com a jurificação, a questão fundamental é analisar a construção do regime 

internacional do combate à lavagem de dinheiro, típico regime internacional de proibição 

conforme previsto por Nadelmann (1990). 

A partir da construção desse regime, importa ainda perquirir se os Estados agem 

em conformidade (compliance) com o mesmo, com a incorporação das normas 
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internacionais no sistema doméstico por qualquer processo, bem como se há, efetivamente, 

alteração no comportamento estatal em função dessas regras.  

Assim, a Seção I buscou fixar as bases do referencial teórico utilizado para a análise 

do tema, a partir dos conceitos de jurificação e compliance, a estruturação do regime 

internacional de proibição, com forte base nos intrumentos de soft law, notadamente as 

recomendações do GAFI, situando-o nesse cenário, abordando temas correlatos, como a 

ordem jurídica internacional, fontes do Direito Internacional, governança global e redes de 

governo, jurificação e compliance. 

Desenvolvido a partir da expansão do Direito Internacional, o tema da lavagem de 

dinheiro, cujo tratamento inicial deu-se a partir da Convenção de Viena (1988), com a 

obrigação aos signatários em criminalizar a lavagem de dinheiro originado do tráfico de 

drogas, passa então a adotar, com a instituição do GAFI, no âmbito da OCDE,  um regime 

internacional baseado em recomendações soft law que, embora não vinculantes aos 

membros, passam a ter grande influência não apenas nos países membros, mas também nos 

não-membros.  

Uma vez formado o regime internacional de proibição, o mesmo é objeto de análise 

na Seção II, que destaca, a partir da jurificação, como ocorre o processo de construção do 

regime internacional do combate à lavagem de dinheiro. A Seção II examinou o regime 

internacional da lavagem de dinheiro, buscando traçar as bases de sua formação, a partir do 

marco da Convenção de Viena (1988) e a transposição de paradigma para a utilização dos 

instrumentos de soft law, a partir da criação do GAFI, inicialmente como grupo provisório a 

partir da OCDE, cujo mandato foi constantemente prorrogado e responsável pelas 

“recomendações”, segundo marco sobre o tema.  

Com a criação do GAFI, organismo de estrutura reduzida, poucos membros e 

previsão de mandato temporário, sua atuação pautou-se em expandir seu documento 

principal, as Quarenta Recomendações, para que pudesse alcançar cada vez mais adesões 

nacionais. As Recomendações, embora instrumentos soft, passam a influenciar membros e 

não membros na estruturação dos regimes nacionais. 

A figura das projeções regionais foi uma solução adotada, mediante a criação de 

sub-organismos regionais, no mesmo modelo do GAFI, para que atuassem de acordo com 

regiões específicas do globo e estes, por sua vez, com assento no GAFI. Foram criados, por 
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exemplo, o Financial Action Task Force in South America (GAFISUD), atualmente 

renomeado para GAFILAT,  o Eurasian Group (EAG), Asia/Pacific Group on Money 

Laudering (APF), entre outros. 

Tal solução possibilitou, ainda, a redução do déficit de legitimidade do GAFI uma 

vez que, contando com a participação de poucos países, ditava as regras de combate à 

lavagem de dinheiro para todo o globo. 

Analisou-se a formação histórica da lavagem de dinheiro e o respectivo processo 

de construção de antagonistas legais, tais como os tratados celebrados no âmbito das Nações 

Unidas e o soft law - paradigma consubstanciado na criação do GAFI.  

Interessante destacar aqui que o fenômeno da fragmentação, embora evidente, não 

tem gerado impactos significativos no que tange à coerência. Hard law  e soft law interagem 

com frequencia, muitas vezes complementando seus campos de agrangência, sem que 

registre haja registro de casos de conflito entre ações do GAFI e suas projeções, ou mesmo 

entre os instrumentos normativos provenientes de organismos diversos. 

Examinaram-se ainda as recomendações do GAFI na estruturação desse regime 

internacional, bem como a construção de projeções regionais do organismo, concentradas na 

expansão de seu espectro de atuação e de seu alcance. 

As Recomendações do GAFI, o documento mais importante na área, foram  

exaustivamente analisadas, desde a sua primeira redação, evidenciando suas reformas 

posteriores. Assim, a opção do tratamento do tema por meio de instrumentos de soft law 

apresentou-se acertada, notadamente em razão das dificuldades que seriam inerentes à 

natureza dos tratados, caso fosse essa a opção de regulação do tema.  

Apenas a título de exemplificação, o GAFI reuniu-se logo após os ataques 

terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos e, já no mês seguinte, ampliou seu 

mandato e  apresentou um conjunto de recomendações específicas sobre o combate ao 

financiamento do terrorismo. Por sua composição técnica, o organismo é dotado de uma 

forte e rápida capacidade de resposta aos problemas, com a atualização necessária tendo em 

vista as constantes inovações nas tipologias para lavagem de dinheiro, como por exemplo, 

no caso do uso dos cartões pré-pagos, fraudes no mercado imobiliário, etc. 

Observou-se, portanto, que o regime internacional de combate à lavagem de 

dinheiro apresenta-se regulado em minúcias a partir de seu documento mais importante – as 
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Recomendações do GAFI – que, embora soft law, influencia hoje grande parte dos países. 

Evidencia-se, portanto, que essas recomendações, mesmo sem vincular obrigatoriamente os 

Estados, terminaram por exercer forte influência em seu comportamento, de forma que o 

regime internacional de combate à lavagem de dinheiro apresenta uma dos maiores, senão a 

maior harmonização legislativa no tema. 

Como não poderia ser diferente de outras áreas, a dicotomia entre política e direito 

floresce no presente regime. O regime internacional inicialmente estruturado para o combate 

a lavagem de dinheiro, alcançado seu sucesso relativo, passou a sofrer imposições de Nações 

dotadas de maior poder político, como por exemplo, no ano de 2001, quando, após os ataques 

terroristas de setembro daquele ano, o mandato do GAFI passa a contemplar também o 

financiamento ao terrorismo. Da mesma forma, seguiu-se, em 2012, a não proliferação de 

armas de destruição em massa. Agora, discute-se até a inclusão da corrupção como parte do 

mandato. 

O trabalho analisou a estrutura utilizada pelo GAFI para verificar a compliance dos 

Estados com as suas recomendações, por meio das avaliações de implementação e 

efetividade, cujo processo se desenvolve prioritariamente pela realização de rodadas de 

avaliações mútuas, que alcançam, além dos países membros do GAFI, os países não 

membros que integram as projeções regionais. 

Ademais, mesmo os países que não integram o GAFI ou as projeções regionais 

foram objeto de avaliação, bem como sujeitos ao processo sancionador, por meio da criação 

das listas NCCT (non cooperative countries and territories), que passaram a ser 

implementadas pelo organismo em 2000, cujo efeito, para além da “vergonha” internacional, 

pode acarretar restrições a programas de auxílio financeiro. Evidencia-se aqui, portanto, que 

a descumprimento de uma Recomendação (soft) pode vir acompanhado de sanções. 

Observa-se, portanto, a existência de um complexo estruturado de sanções 

associadas ao descumprimento das “Recomendações”, que vão desde a suspensão no 

organismo, até mesmo a confecção de listas-negras e vedação de auxílios financeiros 

internacionais. 

A seção III do trabalho buscou analisar a implementação e efetividade do regime 

internacional de combate à lavagem de dinheiro sob a perspectiva nacional, tomando como 

objeto de avaliação o Brasil. Para tanto, foi analisado como o Brasil estrutura seu regime de 
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combate à lavagem de dinheiro e como procedeu à implementação dos normativos 

internacionais, com a identificação inicial dos principais instrumentos internacionais dos 

quais o Brasil faz parte.  

Quanto ao tema da efetividade, buscou-se,  analisar a questão da implementação do 

regime internacional pelo Brasil (Seção III), enquanto degrau para se alcançar a efetividade, 

tendo como foco as avaliações do Brasil realizadas pelo GAFI, que traçam um panorama do 

sistema brasileiro de combate à lavagem de dinheiro, de acordo com a interpretação pelo 

organismo, enquanto um degrau para fosse alcançada a conformidade (compliance) com o 

regime internacional. 

Foi possível observar, portanto, a concreta alteração no comportamento estatal a 

partir das regras internacionais que regem a matéria, uma vez que é possível identificar  

diversos pontos que indicam as alterações no comportamento estatal, sobretudo em razão de 

reflexos oriundos de mudanças no documento conhecido por Quarenta Recomendações ou 

ainda pela perspectiva de aproximação de uma rodada de avaliação do Brasil. 

A estruturação do regime internacional de combate à lavagem de dinheiro permite 

ainda inferir, nos moldes do concluído por Ambos (2007, p. 32), que a legislação nacional 

baseia-se nos elementos jurídicos internacionais, cuja internalização, embora se dê com 

diversas nuances nas legislações nacionais, aponta a clara influência internacional. 

Dedicou-se o trabalho a analisar a tipificação do crime de lavagem de dinheiro no 

Brasil, um dos elementos principais do regime, que foi estudado ainda de acordo com o 

direito comparado, mediante digressão ao tratamento da lavagem de dinheiro, sob a 

perspectiva da tipificação penal em outros países. 

O arcabouço legislativo brasileiro, cujo primeiro diploma legal que tratou do tema 

é datado de 1998 (Lei n° 9.613), foi objeto de profunda reforma em 2012, por meio da Lei 

n° 12.683/2012, representando hoje um marco legislativo nacional que atende, em grande 

parte, às necessidades legislativas para o combate à lavagem de dinheiro, seja sob a 

perspectiva penal, processual penal (incluindo aí o importante tratamento da alientação 

antecipada), bem como medidas que permitam a estruturação do sistema nacional de 

prevenção à lavagem de dinheiro. 

Nesse contexto, outro ponto de fundamental importância é a regulação 

administrativa, mediante a estruturação da unidade de inteligência financeira nacional – o 
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Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) – e a atribuição à reguladores 

nacionais, como por exemplo o Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários, e o 

próprio COAF, entre outros, para estabelecerem as obrigações administrativas a serem 

observadas pelos sujeitos obrigados a reportar as operações atípicas ou suspeitas ao COAF 

(instituições financeiras, empresas de factoring, administradoras de cartões de crédito, 

comerciantes de bens de alto valor, empresas de transporte de valores e outras atividades que 

oferecem risco potencial à prática da lavagem de dinheiro). 

O Brasil foi ainda objeto de processos de avaliações mútuas pelo GAFI nos anos de 

2004 e 2010, cujo resultado é discutido no trabalho e aponta a visão que o organismo tem 

acerca da implementação e efetividade das Recomendações na ordem jurídica nacional. 

Assim, além da mera implementação das recomendações que regem a matéria na 

perspectiva internacional para a ordem interna, relevante se faz perquirir acerca de sua 

efetividade, tema essa que norteará a nova rodada de avaliações que foi recém iniciada pelo 

GAFI, inclusive adotando nova metodologia em que os países serão avaliados a partir de 

matrizes de risco prioritárias. 

Nesse ponto, o trabalho centrou-se em demonstrar como o regime internacional de 

combate à lavagem de dinheiro, estruturado na sua quase totalidade por meio de 

recomendações, com a natureza de soft law, foi capaz de gerar efeitos no comportamento 

dos Estados que hoje, em sua absoluta maioria, internalizaram os padrões internacionais 

sobre o tema, ditados pelo GAFI.  

Assim, é possível perceber que há forte influência das normas soft que estruturam 

o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro no comportamento estatal, 

restando inequívoca sua força normativa. Em que pese Machado (2004, 207-210) tenha 

destacado a categoria do binding soft law ou soft law hardly binding, especificamente no 

caso do regime de combate à lavagem de dinheiro não parece tratar-se de uma nova 

categoria, entre soft law e hard law, mas sim um reflexo da globalização e da nova forma de 

encarar as relações sociais.  

Não parece possível, em tempos atuais, apontar diferenças substanciais quanto aos 

efeitos da soft law em relação a hard law, mas apenas de uma norma que se forma e entra 

em vigor de maneira distinta daquela de um tratado. Da mesma forma, o argumento que 

considera a soft law como algo não vinculante, não parece mais prosperar.  
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Os elementos expostos no presente trabalho permirem entender a soft law como um 

tipo de norma jurídica produzida de modo próprio, com determinado alcance, que, no caso 

do regime de combate à lavagem de dinheiro, tem compliance e efetividade. O argumento 

da inexistência de sanção também não encontra sustentação no cenário exposto. 

Embora não exista um compromisso formalizado sob a forma de um tratado 

internacional, há um mecanismo de acompanhamento e controle por meio das avaliações 

realizadas pelo GAFI e os constantes relatórios de follow up previstos pelo organismo, que 

reforçam a incorporação das recomendações pelos governos. 

É possível apontar uma série de fatores que colaboraram com a forte influência dos 

instrumentos de soft law no comportamento dos Estados: estrutura delineada de 

acompanhamento (auto avaliações e avaliações mútuas); formação de black lists com 

jurisdições não cooperantes; inter-relacionamento entre GAFI  e projeções regionais, entre 

outros, que permitem uma aproximação cada vez maior aos instrumentos de hard law. 

Por outro lado, a questão da efetividade, que diz respeito ao real funcionamento do 

arquétipo estabelecido no regime internacional, que surge como novo objeto de avaliação do 

GAFI, parece ser o “calcanhar de Aquiles” da questão. É possível apontar hoje um regime 

internacional amplo e bem estruturado, que atinge a quase totalidade dos países. Esses países 

implementaram as Recomendações em seus sistemas jurídicos e agora a questão a ser 

respondida é: o sistema realmente tem atendido às suas funções? Uma resposta final a essa 

questão talvez possa ser fornecida pela quarta rodada de avaliações do GAFI, mas até lá uma 

conclusão pode ser antecipada: há um sistema efetivamente implementado. 

Ainda sobre eventuais aspectos negativos, não se pode deixar de mencionar aqui o 

risco de inefetividade em razão do crescente aumento do mandato do GAFI, que, para além 

da lavagem de dinheiro, foram sendo incorporados temas como o financiamento ao 

terrosimo, a não proliferação de armas de destruição em massa e já questiona-se a inclusão 

também da corrupção. 

Corre-se o risco de um mandato amplo demais que inviabilizará o organismo de 

cumprí-lo com a qualidade que vem realizando ao curso do tempo, agregando temas que 

exigirão outra lógica de tratamento. 

A influência do regime internacional de combate à lavagem de dinheiro no direito 

penal também não deve ser desconsiderada. As Recomendações marcam profundamente as 
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iniciativas de política criminal voltadas à lavagem de dinheiro, influenciando 

consideravelmente as legislações nacionais sobre o tema. 

Importante destacar ainda que tal forma de estruturação desse regime pode servir 

como modelo futuro para iniciativas de harmonização legislativa em matéria penal, ou 

mesmo para outras áreas do Direito Internacional, seja mediante a criação de novos regimes 

internacionais de proibição,  tratamento de regimes já estruturado cujos resultados não têm 

sido considerados eficientes, ou ainda a utilização de mecanismos de monitoramento e 

sanção empregados no regime internacional de combate à lavagem de dinheiro. 
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