
_______________________   As Novas Tendências do Direito Penal   ________________________ 
 
 

 78

conferências e seminários, com relação à questão da lavagem de dinheiro, fonte que 

nutre outros tipos de crimes, como a evasão de divisas, o crime organizado, a 

corrupção, o lenocínio e outros afins. 

Ouçamos o Sr. Ministro Gilson Dipp. 

 

  GILSON LANGARO DIPP 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, 

 Brasília/DF 

Bom dia a todos. Agradeço ao Sr. Ministro José 

Arnaldo da Fonseca, dileto amigo e Colega do Superior 

Tribunal de Justiça, pelas bondosas e imerecidas palavras. 

Agradeço também o convite que me foi feito pelo Conselho 

da Justiça Federal, por meio do seu Centro de Estudos 

Judiciários, para participar deste Seminário sobre temas atuais do Direito Penal. 

Meus queridos colegas desembargadores federais, juízes federais, em especial os 

da 4ª Região, estudantes de Direito, senhores membros do Ministério Público. 

Temos também conosco o representante da ONU no Mercosul para as questões 

relativas ao combate à criminalidade organizada. Permitam-me os meus colegas 

magistrados que eu possa falar tão bem, neste momento, e, principalmente para 

essa gama de estudantes de Direito, que, talvez, não tenham o contato mais 

acentuado com a matéria.  

Chamo a atenção de todos – se é que se faz necessário – para o momento 

crucial que a sociedade brasileira está vivendo – e não só a sociedade brasileira, 

mas a mundial. Certos acontecimentos nefastos despertam a nossa consciência, 

muitas vezes adormecida, para temas importantes, como o crime organizado, a 

lavagem de dinheiro, o narcotráfico, a prostituição internacional, o trabalho escravo 

etc. É preciso que haja fatos, como os assassinatos do Jornalista Tim Lopes, do 

Prefeito Celso Daniel, em Santo André, dos dois colegas juízes de Execução Penal, 

um em São Paulo e outro no Espírito Santo, para que os Poderes constituídos 

relembrem que a sociedade está desamparada, para que o Legislativo deixe de 

apresentar leis, muitas vezes mal feitas, pontuais para o momento, tentando 

justificar, perante a sociedade, uma atuação que não fez por merecer. 

deniseoa
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Convivemos, hoje, não com o crime organizado como um estado paralelo, 

mas com o crime organizado entranhado no próprio Poder constituído, e o 

sustentamos com o pagamento dos impostos e com a nossa atividade. A corrupção, 

nos poderes públicos e nos três Poderes da República, sustenta o crime organizado 

no Brasil, e essa consciência temos que ter. 

O crime organizado é mantido pelo fluxo do dinheiro ilícito que circula pelo 

sistema financeiro, transformado, pelos mecanismos mais sofisticados – a que 

chamamos de lavagem de dinheiro –, na ocultação e dissimulação de bens e valores 

que voltam para a economia formal, como ativos aparentemente lícitos que 

continuam a financiá-lo e alimentá-lo, minando as políticas públicas e sociais do 

Estado e corrompendo suas instituições desaparelhadas, incapazes de enfrentar 

situações novas. Como fenômeno criminológico, o crime organizado é uma realidade 

mundial. 

O Brasil passou a ter consciência disso a partir de 1988, na Convenção de 

Viena, que dizia respeito, basicamente, ao tráfico ilícito de entorpecentes e, também, 

referia-se a toda criminalidade organizada. Desde então, começou a participar de 

foros internacionais, firmando acordos para que se pudessem ter políticas públicas 

eficazes na prevenção e na repressão ao crime organizado. 

Esses crimes, decorrentes de organizações criminosas, não detêm a mesma 

conceituação dos estudantes de Direito, do Código Penal de 1940, a da tipificação 

de bando ou quadrilha. A organização criminosa é muito mais do que isso; é uma 

associação de pessoas voltadas para atividades ilícitas, para o oferecimento de 

serviços e bens proibidos ou de difícil acesso, como, por exemplo, as drogas. E por 

serem proibidos e de difícil acesso é que se tornam valiosos. 

Essa organização tem uma estrutura geralmente hierarquizada, com 

capacidade mais ou menos empresarial, e atua sobre um determinado território por 

meio da corrupção, da coação, do medo, impondo suas regras. Se a corrupção não 

estivesse entranhada nos Poderes Públicos e, principalmente, na polícia, essas 

organizações não teriam o sucesso que têm. 

Li, na semana passada, que uma das organizações criminosas mais 

conhecidas do mundo, a Tríade Chinesa – Máfia chinesa – está atuando aqui, no 

Distrito Federal, na Feira dos Importados, nas ruas, onde vendedores apresentam 

produtos falsificados, de origem ilícita, trabalhando para uma organização que está 
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entranhada, também, em outros estados do Brasil. Não é nada distante de nós, são 

vivências muito próximas. A Máfia japonesa, a Máfia russa e a colombiana estão 

arraigadas aos nossos Comandos Vermelhos, PCCs e outras organizações. E, 

praticamente, nenhum dos resultados obtidos de atividades ilícitas deixa de passar 

pelo nosso mercado financeiro. Ninguém pratica crime para obter dinheiro ilícito e o 

guarda embaixo do colchão; esse dinheiro tem de passar pelo sistema financeiro, 

percorrer toda a corrente ilícita de transações, altamente sofisticadas, amparadas 

por alta tecnologia e por consultores financeiros de reconhecida capacidade para 

que, em uma gama de transferências eletrônicas, via de regra transnacionais e 

sofisticadas, voltem aos países de origem e adentrem na economia formal, minando 

o sistema contributivo de um país pela evasão de divisas, pela sonegação fiscal, 

fazendo com que as políticas sociais de um governo se sintam desamparadas de 

meios financeiros para a implementação de suas políticas. 

Gostaria de dizer que, no Brasil, não estamos preparados para enfrentar tal 

tipo de criminalidade. Não temos a cultura da fiscalização, da prevenção, nem da 

repressão, muito menos do julgamento de crimes de lavagem de dinheiro. A Lei nº 

9.613, que decorreu dos acordos internacionais firmados pelo Brasil, é recente – 

completa ou completou cinco anos –, o que, em termos de lei penal, significa pouco, 

mas, quando se trata de uma lei penal que visa coibir crime praticado por meios 

altamente sofisticados, de alta tecnologia, crimes transnacionais – porque não estão 

limitados, na sua prática, às fronteiras de um determinado país –, sentimos ainda 

muita dificuldade. Nossos mecanismos são insuficientes e a nossa cultura jurídica 

não está preparada para esse fim. Estamos, ainda, imbuídos dos tipos penais do 

nosso vetusto Código de 1940, acostumados a reprimir, a prevenir, a julgar os 

crimes tradicionais que deixam corpo de delito, apurados por intermédio de prova 

testemunhal. Não temos a cultura de prevenir, fiscalizar e reprimir crimes que não 

deixam vestígios. O sistema financeiro evoluiu muito para as transações comerciais 

e financeiras mundiais, possibilitando que esse sistema fosse usado por criminosos 

para transferirem, instantaneamente, de um país para outro, de maneira anônima, 

ativos financeiros ilícitos. 

A Lei nº 9.613 trouxe, para o âmbito do Sistema Jurídico Nacional, a 

tipificação do crime de lavagem de dinheiro, uma necessidade mundial para a qual o 

Brasil deveria dar a sua resposta, e criou um órgão especial de fiscalização para 

esse crime, o COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras – , 
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relacionando uma série de instituições financeiras, tais como bancos e corretoras de 

valores, que deveriam informá-lo sobre toda movimentação que tivesse, 

aparentemente, origem ilícita. Esse órgão está funcionando, participa de inúmeros 

tratados e cooperações internacionais, mas ainda não tem estrutura adequada e 

suficiente. 

O Banco Central, que é o órgão de controle das atividades financeiras do 

Brasil, também tem um aparelhamento que se aproxima do ideal para a fiscalização. 

Temos um serviço de inteligência da Receita Federal muito bem estruturado, mas 

não temos ou, pelo menos não tínhamos, nenhuma cooperação entre esses órgãos 

institucionais; cada um detém uma parcela de conhecimento devidamente 

departamentalizada e pouco compartilhada. 

O COAF, muitas vezes, não informa adequadamente à Polícia Federal, que 

tem dificuldade em promover os inquéritos, até porque não tem técnicos 

suficientemente preparados para tanto, e não os remete ao Ministério Público. O 

Ministério Público recebe inquéritos mal instruídos e oferece denúncias também mal 

formuladas. E o Judiciário, por sua vez, quando recebe a ação penal, faz tramitar 

sua instrução de maneira retórica e acadêmica, facilitando a incidência da prescrição 

quanto a esses crimes. 

Em função dessa deficiência, chegamos à conclusão de que é preciso, para 

o combate ao crime organizado, em especial ao crime de lavagem de dinheiro, que 

haja uma ampla cooperação internacional, e, também uma ampla cooperação 

interna entre os órgãos institucionais envolvidos e criados, para tanto, pela lei. 

No aspecto internacional, esses crimes são transnacionais: crimes 

praticados em um país fazem com que o dinheiro circule por outros tantos países e 

por várias contas, retornando ao país de origem de maneira anônima, devidamente 

lavado, para ser empregado em atividades lícitas. 

Alguns países têm como crimes antecedentes à lavagem de dinheiro tão-

somente o tráfico ilícito de entorpecentes. Em outros países, toda a origem ilícita 

praticada por meio de qualquer tipo penal também pode configurar o crime de 

lavagem de dinheiro. O Brasil optou por uma fórmula mista, uma posição 

intermediária, e elencou, como crimes antecedentes ao de lavagem de dinheiro, 

apenas alguns: o tráfico ilícito de entorpecentes, o contrabando de armas e 

munições, o seqüestro, o terrorismo, os crimes contra o Sistema Financeiro 
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Nacional, os crimes contra a Administração Pública, os crimes praticados por 

organização criminosa e, recentemente, os crimes praticados por funcionários ou por 

pessoas contra a administração pública estrangeira. O dinheiro obtido da prática 

desses ilícitos é que poderá configurar o crime de lavagem de dinheiro. Isso faz com 

que haja a necessidade de uma profunda cooperação internacional e políticas 

públicas comuns entre os diversos países, se quisermos combater o crime. Temos 

de repensar uma série de institutos que estão arraigados em nossa consciência, em 

nossa formação jurídica, como, por exemplo, o conceito de soberania nacional. 

Todos nos orgulhamos e estufamos o peito nas escolas quanto à soberania de um 

determinado país em relação à dos demais. Pois bem, contra o crime organizado, o 

conceito de soberania nacional deve ser relativizado – o crime é transnacional, 

mundial, sofisticado e de alta tecnologia. 

Temos de repensar o instituto da extradição, tanto do brasileiro em relação 

ao estrangeiro, quanto do estrangeiro em relação a crimes praticados no Brasil. 

Evidentemente, isso mexe com o senso tradicional das pessoas, e talvez requeira 

reforma constitucional, mas é preciso que se pense nisso. 

Temos de repensar, também, o instituto das nossas cartas rogatórias, o 

instrumento que a Justiça usa para ouvir uma determinada testemunha no exterior 

ou para que um determinado país acate uma diligência solicitada pelo Brasil. Não é 

mais possível que uma carta rogatória tenha de passar por todo o trâmite por que 

passa: pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério das Relações Exteriores, para, 

depois, ser enviada ao país de destino.  

As cartas rogatórias, no Mercosul, onde parece haver uma integração, pelo 

menos comercial e de afinidade cultural, levam dois anos para serem cumpridas, 

quando são. Apenas 30% das cartas rogatórias são cumpridas e em um prazo 

aproximado de dois anos; os outros 70%, sequer, merecem resposta. Estamos 

falando da relação Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. É preciso que acordos 

bilaterais sejam firmados no sentido de desburocratizar práticas anacrônicas. 

Temos, também, de pensar em aumentar esses acordos internacionais no sentido 

de uniformizar as legislações nacionais quanto ao tema. Não é possível que alguns 

países tenham legislação altamente permissiva, sem qualquer controle fiscalizatório 

ou regulatório do fluxo de dinheiro sujo passando pelos sistemas econômicos. 

Temos de uniformizar a legislação para que não criemos paraísos jurídico-penais, a 

exemplo do que acontece com os paraísos fiscais. 
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Temos, aqui ao lado, um país maravilhoso – e o Dr. Fábio Rosa conhece 

muito bem –, o Uruguai, que hoje vive do mercado financeiro. E, como todo país que 

vive de aplicação financeira, apresenta suas barreiras em relação aos demais. 

Tenho informações, basicamente da Receita Federal, de que o Uruguai não coopera 

– ou coopera muito pouco – com o Brasil na troca de informações. Temos de 

repensar todos esses assuntos. 

O Brasil, até 1994, 1995, não era um País atrativo para a lavagem de 

dinheiro, porque aqui havia uma alta inflação; ninguém queria aplicar no Brasil, 

porque sabia que, no dia seguinte, o seu dinheiro estaria desvalorizado – e até para 

“lavar” dinheiro, não era um bom País. Mas, com a relativa estabilidade da moeda, 

com a abertura econômica, com a alta taxa de juros aqui praticada e pela imensidão 

das nossas fronteiras, não fiscalizadas, passou a ser um País altamente apetecível 

para a ganância do mercado ilícito de lavagem de dinheiro e ilícitos provenientes de 

todos os crimes antecedentes. Devemos ter essa consciência. 

Além da cooperação internacional, que se faz necessária, precisamos ter 

uma ampla cooperação interna. E, em decorrência de uma pesquisa, efetivada pelo 

Centro de Estudos do Conselho da Justiça Federal, que consultou boa parte de 

juízes federais, representantes do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, 

para verificar por que, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, tão poucos 

inquéritos tramitam no Brasil, tão poucas ações penais estão sendo propostas e por 

que quase nenhum processo chega à Justiça – pelo menos, que eu tenha 

conhecimento, apenas uma ação penal, no Brasil, teve condenação por lavagem de 

dinheiro, uma sentença proferida em uma das varas federais criminais de Curitiba, 

que transitou em julgado, porque o réu estava foragido e, para apelar, teria que se 

recolher à prisão; como não o fez, transitou em julgado. O crime praticado pelo Juiz 

Nicolau dos Santos Neto ainda pende de recurso quanto ao aspecto de lavagem de 

dinheiro. 

Ora, em cinco anos de vigência da lei, com os altos valores de lavagem de 

dinheiro que circulam no Brasil – alguns falam em 1 bilhão de dólares por mês; 

outros, em um pouco mais ou em um pouco menos –, o que se vê é que não temos 

a cultura da persecução, da fiscalização, do processamento e do julgamento desses 

crimes. 
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O Juiz Federal Abel Fernandes Gomes, do Rio de Janeiro, que participou da 

nossa Comissão, da qual falarei posteriormente, disse-me que, há um ano, duas 

angolanas foram presas no Aeroporto Internacional do Galeão, vindas do exterior, 

com 500 mil dólares cada em fundo falso de suas malas. Foram indiciadas, tão-

somente, por falsidade ideológica, por não terem declarado ao Fisco valores 

superiores àquele determinado pela lei. A denúncia foi oferecida nesses termos e, só 

no decurso da ação penal, foi aditada a denúncia pelo Ministério Público para incluir 

como crime de lavagem de dinheiro; ou seja, a Polícia Federal e o Ministério Público, 

em um primeiro momento, não tiveram a sensibilidade de tipificar esse crime como 

de lavagem de dinheiro, porque não temos a cultura, temos medo de afirmar que 

havia indícios de lavagem de dinheiro, porque é um crime desconhecido, técnico, 

que requer perícia. É mais fácil enquadrá-lo nos moldes e nos tipos tradicionais que 

todos conhecemos. 

Um delegado da Polícia Federal, hoje Secretário de Segurança do Espírito 

Santo, disse-me que, há pouco tempo, em Campinas, no Estado de São Paulo, foi 

apreendida uma grande quadrilha, especializada em roubo de cargas de caminhões, 

com imensas implicações e com todas as características de organização criminosa: 

remessa de dinheiro para o exterior e lavagem de dinheiro. Pois bem, o delegado da 

Polícia Federal, que lá presidia o inquérito, apenas indiciou os criminosos pela 

prática de roubo, receptação e formação de bando e quadrilha. Foi preciso que dois 

delegados especializados da Polícia Federal de Brasília fossem a Campinas e 

convencessem aquele delegado de que ali havia algo mais do que a tipificação 

simplória de receptação, de formação de bando e quadrilha e de roubo.  

Há uma certa insegurança de nossa parte, operadores do Direito, em 

tipificarmos ou afirmarmos que há indícios de crimes mais sofisticados. 

Pois bem, com o resultado da pesquisa do Conselho da Justiça Federal, foi 

formada uma Comissão – que envolvesse todos os órgãos institucionais previstos na 

Lei de Lavagem de dinheiro, de nº 9.613 –, para que nela se discutisse amplamente 

as dificuldades que tínhamos, por que passávamos por tais dissabores, por que não 

conhecíamos o número de inquéritos vigentes, muito menos de ações penais e 

denúncias e por que não tínhamos um cadastro atualizado dos bens apreendidos e 

de valores seqüestrados, enfim, não sabíamos de nada. Reuniram-se 

representantes da Justiça Federal, do Ministério Público Federal – por meio de dois 

Subprocuradores da República que atuam perante o Supremo Tribunal Federal –, de 
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delegados altamente especializados da Polícia Federal, de auditores técnicos do 

Serviço de Inteligência da Receita Federal, de auditores do Banco Central, do COAF 

e, representando as entidades privadas, dois dos técnicos mais qualificados da 

Febraban, Federação Brasileira dos Bancos. 

No início dos trabalhos, sentimos dificuldade de comunicação, de troca de 

informações. Cada setor tinha um conhecimento departamentalizado, mas não 

integrado. Não havia – como, de resto, ainda não há, suficientemente – uma 

interação, uma comunhão de conhecimentos. Cada um detinha um bom 

conhecimento na sua área, mas, sem o compartilhamento desses conhecimentos, 

não chegaríamos a lugar nenhum. Trabalhamos durante quatro ou cinco meses, e 

chegamos – nem mesmo eu acreditava – a inúmeras conclusões de ordem prática, 

efetiva, e algumas delas já estão sendo implementadas, no sentido de dar 

operacionalidade, eficácia à fiscalização, à repressão, à persecução penal e ao 

julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro. 

Por exemplo, chegamos à conclusão de que era necessário o Banco Central 

criar um cadastro nacional de correntistas, porque, quando o juiz defere a quebra de 

um sigilo bancário para rastrear a movimentação financeira de um investigado, o 

pedido de informações vai ao Banco Central, que o repassa para as mais de 

duzentas instituições financeiras existentes no Brasil – o juiz, o Ministério Público e a 

Polícia, via de regra, não sabem onde o criminoso mantém conta bancária. Vêm as 

respostas dessas instituições, algumas positivas, que interessam ao processo, mas 

também as negativas. Surgem, então, calhamaços de papéis não decifrados, que 

voltam ao Ministério Público ou à vara federal, que não detêm pessoal especializado 

nas áreas de contabilidade, mercado financeiro e informática. A investigação morre, 

na falta de conhecimento sobre a matéria, e os prazos prescricionais continuam 

correndo. 

Preconizou-se, então, que se criasse um cadastro nacional de correntistas, 

sob o comando e a guarda do Banco Central, no qual constasse o nome e o CPF do 

correntista e o banco onde mantém conta, para que as diligências referentes à 

quebra do sigilo bancário corressem de forma mais harmônica e eficaz. 

Fomos ao Presidente do Banco Central, que nos explicou que se tratava de 

uma idéia antiga daquela Instituição, mas que havia falta de dotação orçamentária 
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para tanto. Mas, até onde sei, o problema já está sendo superado e será um grande 

passo para a integração desses órgãos. 

Já existe um sistema de informação chamado Bacen Jud, pelo qual a Justiça 

tem acesso a certos pedidos, em relação à quebra do sigilo bancário. Esse sistema, 

em decorrência das conclusões da Comissão, foi aperfeiçoado em vários itens, 

diminuindo um pouco a burocracia das informações, fazendo com que os bancos 

saibam como informar, mas é preciso que o juiz também saiba requerer a diligência 

adequada, ou que o Ministério Público o faça. Não adianta o juiz pedir informações 

genéricas sem saber o que lhe espera. A Comissão questionou por que, em tais 

casos, não pedir apenas o extrato da conta corrente e, de posse dele, verificar os 

lançamentos importantes para objeto da investigação. Nós, juízes federais bem 

como os estaduais, não conhecemos tal sistemática, não temos obrigação de 

conhecê-la, ou, se a temos, não dispomos dos modos para implementá-las. 

Verificou-se, também, a necessidade de se criar centros integrados 

regionais, estaduais, que tivessem a participação efetiva da Receita Federal, do 

Banco Central, do Ministério Público, da Polícia Federal, da SUSEP, do Conselho de 

Valores Mobiliários etc, para que, em uma integração conjugada e permanente, se 

verificasse quais os mecanismos pertinentes a uma possível investigação adequada. 

Temos casos pontuais de forças-tarefas – como ocorreram, há pouco, em 

Santa Catarina e no Paraná –, quando surge um fato importante de investigação de 

transações ilegais, de doleiros que remetem dinheiro ao exterior, integradas à 

Receita Federal, ao Ministério Público e à Justiça Federal. É preciso que haja uma 

cooperação permanente e, nesse aspecto, a Comissão apresentou uma sugestão, 

aprovada pelo Conselho da Justiça Federal, que, a meu ver, é o primeiro grande 

passo de mobilização nacional para o julgamento efetivo do crime organizado e da 

lavagem de dinheiro: a criação de varas federais criminais especializadas para o 

julgamento de crimes contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro. A 

resolução foi aprovada, por unanimidade, pelo Conselho da Justiça Federal, 

integrado pelos cinco Presidentes dos Tribunais Regionais Federais e por cinco 

Ministros do Superior Tribunal de Justiça, incluindo o seu Presidente e o seu Vice-

Presidente, e será publicada, tendo os Tribunais Regionais Federais o prazo de 

sessenta dias para especializá-las. A matéria é técnica e importante; requer essa 

especialização. 
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O princípio da especialidade, hoje, é um princípio natural para que se tenha 

eficácia em qualquer segmento da ciência. E por que não no Judiciário? Teremos 

juízes especializados na matéria; o Ministério Público, em função, também, das 

conclusões da Comissão, criou um grupo setorial de combate ao crime de lavagem 

de dinheiro, matéria que estava com o Professor Geraldo Brindeiro desde 2001 e 

que, agora, foi implementada.  

A Polícia Federal estará devidamente aparelhada naquela vara federal, e 

teremos o apoio da Receita Federal, do Banco Central e do COAF, não só para as 

investigações, mas também para o treinamento dos funcionários, para que possam 

aprender a manusear os dados que até então eram indecifráveis. 

Essas varas federais, pelo o que preconizamos, serão criadas nas capitais 

de cada estado da Federação, ou seja, terão competência territorial sobre a seção 

judiciária competente. Não temos condições de especializar varas no interior. Os 

setores técnicos especializados, as chefias, estão nas capitais; isso fará com que 

um crime cometido no interior não possibilite ao criminoso refugiar-se em um foro 

que, talvez, não tenha as condições técnicas de proceder ao processo, fazendo com 

que se refugie no foro da prática do crime. Todos os processos virão para a vara 

especializada e terão um processamento mais eficaz. Não será preciso modificação 

de lei pois esta já a autoriza, nem reforma constitucional; basta que haja vontade 

política. O Conselho foi atento a essa questão, e espero que os Tribunais Regionais 

Federais também o façam. 

Tenho a certeza de que a primeira vara federal especializada em crimes 

contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro será instalada, pelo seu histórico, 

na 4ª Região – seu Presidente, Juiz Nylson Paim de Abreu, prometeu-me ontem, 

que, nesse seu final de gestão, até junho, estará implantando, em Porto Alegre ou 

Curitiba, a primeira vara nesses termos. 

Precisamos que isso venha a ocorrer em outros estados. Não podemos 

deixar que essa especialização, que é uma reivindicação social, deixe de ser 

promovida. E teremos aí um exemplo que possa, talvez, ser aferido, também, pela 

Justiça Estadual. A mesma proposta foi encaminhada ao Colégio de Presidentes dos 

Tribunais de Justiça para que, no âmbito das Justiças Estaduais, isso também seja 

possível, evidentemente, com as modificações e os temperamentos atinentes a sua 

competência – na Justiça Estadual temos crimes antecedentes que também 
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propiciam a lavagem de dinheiro: bingos, máquinas caça-níqueis, jogo do bicho, 

crimes contra a Administração Pública.  

Com relação aos Crimes contra a Administração Pública, porque não 

aproveitarmos o aparelhamento que existe, do Ministério Público, em alguns estados 

da Federação, como no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que têm grupos 

especializados na investigação do crime organizado? Por que não especializarmos 

uma vara? Isso não quer dizer que venha a ter competência exclusiva – pode ter 

competência concorrente com outras matérias criminais –, mas que todos os crimes 

de lavagem de dinheiro serão processados e julgados por aquela vara, não só a 

ação principal, como todas as ações conexas, medidas cautelares, medidas 

incidentais, medidas decididas no plantão e nas férias. 

Não queremos o juiz sem rosto – penso que não precisamos disso, por 

enquanto –, mas uma vara com dois juízes ou um rodízio deles, que enfrentem com 

conhecimento, pertinência, técnica, aquilo que não conseguimos, até hoje, enfrentar. 

A Comissão chegou à conclusão de que alguns procedimentos processuais devem 

ser mudados e que, talvez, com a vara especializada, isso ocorra. Os crimes de 

lavagem de dinheiro não podem ser tratados, na fase policial, no oferecimento da 

denúncia, nem no julgamento, como o crime comum, com pena de reclusão, em que 

temos, basicamente, o princípio da oralidade com a prova eminentemente 

testemunhal. Pedir perícias técnicas, laudos técnicos, diligências, só depois, na fase 

das diligências, das razões finais, e não nas três fases do interrogatório, da 

audiência de defesa e da audiência de acusação, não convém para o crime de 

lavagem de dinheiro. O vestígio é técnico. 

Preconizamos, então, que, já na fase de investigação, a polícia técnica 

esteja acompanhada da autoridade policial para que os laudos técnicos, os 

documentos importantes constem da fase policial, a denúncia seja devidamente 

oferecida e instruída por esses documentos e por essas provas, para que isso não 

ocorra ao final do processo, e para que a prescrição não a atinja. Inquéritos bem 

realizados propiciam denúncias articuladas e elementos para um julgamento justo e 

correto. 

Penso não se tratar de utopismo. Uma série de outras medidas foi prescrita 

pela Comissão. Dentre elas, o procedimento, por parte da rede bancária, no 

oferecimento de informações e requisições do Poder Judiciário. Precisamos, 
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também, criar um sistema de informações do número de processos existentes no 

Brasil. O único dado disponível, mais ou menos confiável, refere-se aos inquéritos 

que tramitam pela Polícia Federal. Temos notícia de que, desde a criação da Lei, em 

1998, aproximadamente 650 inquéritos policiais tramitam pela Justiça Federal, 

sendo que a metade se deu no ano de 2002, o que mostra que a cultura da 

investigação do crime organizado está se aperfeiçoando; estima-se que 150 

pessoas foram indiciadas.  

Há pouco, em Foz do Iguaçu, em uma ampla investigação da Polícia 

Federal, integrada à Receita Federal e ao Ministério Público Federal, tivemos notícia 

de aproximadamente quarenta inquéritos ou investigações em andamento, e, 

possivelmente, decorram daí algumas ou várias ações penais relativas à lavagem de 

dinheiro. Esses inquéritos, certamente, virão para a vara especializada a ser 

instalada em Curitiba que, aliás, parece-me ser a capital que terá uma vara 

especializada com competência única e não concorrente, em função dos processos 

que advêm da tríplice fronteira, Brasil-Paraguai-Uruguai, oriundos de Foz do Iguaçu, 

onde proliferam as chamadas contas CC-5, contas legais que estão sendo usadas 

ilegalmente para a lavagem de dinheiro. 

Não daria tempo de explicar aos meus queridos estudantes de Direito os 

procedimentos de uma operação financeira de lavagem de dinheiro, por exemplo, 

por meio de uma conta CC-5, mas muitos já devem tê-los acompanhado pela 

imprensa, pois nos bancos das faculdades ainda não há o ensino atualizado do 

Direito Penal. Em seminários como este, em que falam autoridades – como os 

Professores Luis Flávio Gomes e Lauria Tucci – é que se tem notícia das 

implicações modernas do Direito Penal. Os nossos currículos de faculdade estão, 

ainda, infelizmente, atrelados ao modelo tradicional do vetusto Código de 1940.  

Teria inúmeras informações concernentes à Comissão, mas passarei 

apenas algumas delas. A de incluir, por exemplo, na lei, como órgão que deve 

informar a sua movimentação, as entidades de registro de atos societários: as juntas 

comerciais etc, para se verificar que na formação, na criação, no registro de 

entidades comerciais ou industriais, não haja indícios de lavagem de dinheiro.  

Apregoamos, também, que haja uma integração e um registro nacional dos 

Registros de Imóveis. O Sr. Ministro José Arnaldo da Fonseca, que já foi especialista 

na matéria, bem sabe que, se precisarmos de alguma informação a esse respeito, 
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temos que ir atrás daquele cartório. Não dispomos de um sistema nacional e 

sabemos que no crime de lavagem de dinheiro aparecem transações de imóveis, de 

pedras preciosas, obras de arte etc. Se tivermos um registro nacional, estaremos 

aptos a fiscalizar mais adequadamente.  

Também propalamos um prazo maior na guarda dos documentos fiscais e 

bancários. Hoje, esses documentos são guardados por cinco anos, e entendemos 

que o sejam por dez anos, porque as investigações relativas a esse crime são 

demoradas; ou, ainda, por dezesseis anos, que é o prazo máximo de prescrição do 

crime de lavagem de dinheiro, por meio da sua pena mais alta. A prescrição dos 

crimes antecedentes não nos interessa, porque são crimes continuados, que não 

causam problemas, mas a prescrição do crime de lavagem de dinheiro se dá porque 

as provas são demoradas, não há cooperação técnica e ficamos à mercê do fluxo do 

prazo. 

Atentamos também – e já fomos atendidos pelo Ministro das Comunicações, 

a quem entreguei pessoalmente a espécie de resolução que queríamos – para a 

regulamentação de quais dados do sigilo das ligações telefônicas devem ser 

guardados e por quanto tempo, para o efeito de uma quebra de sigilo telefônico para 

investigação. Fomos informados que uma empresa concessionária de telefones, no 

Paraná, os guarda por apenas sete dias; esse período de tempo não dá, sequer, 

para vislumbrar o indício da prática do crime. Instituímos, então, que o prazo seja de 

três anos, uniformemente, especificando quais dados devem ser armazenados. O 

Sr. Ministro Miro Teixeira comunicou-me que não deixará isso a cargo da Anatel, 

que é a agência reguladora, e que haverá um decreto presidencial que, dentre 

outros assuntos, trará um artigo específico, na forma como redigido pela Comissão – 

Não é tão difícil, basta que se tenha vontade.  

Tentaremos sensibilizar o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sr. 

Ministro Sepúlveda Pertence, para que os dados eleitorais constantes nos registros 

dos eleitores, que, hoje, por resoluções daquele Tribunal, só são disponibilizados por 

autorização estritamente judicial, possam ser flexibilizados de maneira mais 

adequada, quando se tratar de indício de cometimento de crime organizado – o Sr. 

Ministro Nelson Jobim já estava sensibilizado a esse respeito quando deixou a 

Presidência do Tribunal.  
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Precisamos, também, verificar que outras pessoas jurídicas podem ser 

incluídas na Lei nº 9.613, como obrigadas a prestar informações, tais como: 

transportadoras de cargas e valores, associações sem fins beneficentes etc. Na 

força-tarefa implementada em Joinville, muitas das remessas de dinheiro para 

doleiros eram feitas por entidades religiosas. As Ongs – Organizações não-

Governamentais – proliferam por este País, tendo sempre o respaldo e a simpatia da 

sociedade e do governo. Temos que investigar em quais delas há indícios de 

cometimento de ilícitos.  

Devemos também instituir – e já o fazemos – a definição, a tipificação de 

dois crimes, antecedentes ao crime de lavagem de dinheiro, não devidamente 

conceituados no nosso sistema legal. Algumas condutas relativas ao crime de 

terrorismo estão referidas na nossa antiga Lei de Segurança Nacional, mas não 

podemos conceituá-lo de forma fechada – um tipo penal que não abranja amplas 

situações – e, por isso, quase todas as legislações deixam de fazê-lo porque há uma 

linha tênue entre o que seja ação política e ato de terrorismo. Exemplificando, no 

Timor Leste, aqueles atos políticos de libertação nacional, deveriam ser assim 

conceituados ou o deveriam como atos de terrorismo? Temos que conceituar o que 

seja organização criminosa, mas não podemos conceituá-la de forma fechada, 

porque suas facetas são múltiplas. Se tivermos tipos penais muito fechados, não 

conseguiremos neles enquadrar situações de fato e a impunidade restará. Há que se 

ter criatividade, e a Comissão preceitua nesses termos.  

A lei proíbe, por exemplo, a fiança, para os crimes de lavagem de dinheiro. A 

Comissão questionou por que proibi-la. Por que não se estipular uma fiança vultosa, 

condicionada à verificação da origem lícita do dinheiro nela empregado? Não seria 

um avanço, mas um retrocesso em relação ao criminoso?  

Enfim, são inúmeras as propostas: umas de implantação mais rápida, outras 

que talvez nunca venham a ser implementadas, mas nos fica a sensação de que se 

está fazendo algo. Precisamos despertar para a realidade nacional e internacional, 

para que possamos fazer não aquilo que queremos, podemos ou sonhamos, mas 

alguma coisa para deixar de ser o que éramos, até então. 

Foi um privilégio ter estado com os senhores. 

Muito obrigado. 




