
TÓPICOS ESSENCIAIS DA LAVAGEM DE DINHEIRO

M A R C E L O  B A TLO U N I M E N D R O N I
Promotor de Justiça.

Atua no setor antilavagem de dinheiro do Gaeco -  
Grupo de Atuação Especial de Repressão 

ao Crime Organizado do Estado de São Paulo.
Doutor em Processo Penal pela Universidad 

Complutense de Madrid.

SUMARIO: 1. Introdução -  2. Definição -  3. Organização criminosa -  
Lavagem de dinheiro -  4. Lavagem -  5. Técnicas mais utilizadas -  6. 
Mecanismos -  7. Breve histórico da evolução do "processo” antilavagem de 
dinheiro -  8. The Egmont Group o f Financial Intelligence Units Operational -  
FI Us -  9. Destaque a aspectos importantes da Lei 9.613/98 -  10. A denúncia 
criminal: descrição dos fatos - 1 1 .  Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

Em época que praticamente só se fala de “direitos e garantias individuais”, esquece- 
se que do outro lado está a sociedade constantemente agredida por criminosos inescru- 
pulosos que se utilizam das mais variadas formas para locupletar-se às custas de 
irreparáveis prejuízos e, no mais das vezes, valendo-se de cargos e funções públicas.

A verdade é que não choca mais a população saber que alguém tenha praticado crimes 
gravíssimos e “nada” lhe aconteça. Diz o dito popular: “Cadeia é para pobre”. E se 
pergunta: É possível contestar esta afirmação da sabedoria popular? Mas ao que parece 
as coisas já  estão mudando.

Acredita-se que preocupado com a sensação geral de impunidade é que foi aprovada 
a Lei 9.613/98 -  que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos 
e valores.

Assim é que, ao contrário do que se possa pensar, a referida lei, moderna e voltada 
aos anseios da sociedade, estabeleceu instrumentos verdadeiramente eficientes para o 
combate a crimes repugnantes, como por exemplo o tráfico ilícito de entorpecentes, 
terrorismo, tráfico de armas, contra a administração pública, praticado por Organização 
Criminosa, todos sempre evidentemente relacionados com própria “lavagem” de dinheiro 
e/ou ocultação de bens. Por certo que a lei é rigorosa, mas de outra forma não poderia 
ser! A não ser dessa forma, como é que se pretenderia combater esses crimes? Não 
se combate câncer com aspirina. Para crimes graves e complexos: leis rigorosas e 
eficientes.

RT/Fasc. Pen. Ano 90 v. 787 maio 2001 p. 479-489

USO EXCLUSIVO STJ

 
Revista dos Tribunais: RT, v. 90, n. 787, maio 2001



480 RT-787 -  MAIO DE 2001 -  90.° ANO

Trata-se de lei que na verdade não foi idealizada em território nacional. Teve 
discussão por longo período na comunidade internacional a partir da constatação do terrível 
mal causado pela lavagem de capitais -  já  que as Organizações Criminosas empregam o 
mesmo dinheiro sujo como investimento da própria “empresa” criminosa, incrementando 
assim as atividades delituosas. Foram diversos os passos e estudos seguidos em direção 
à unificação de estratégias e especificações de mecanismos legais de combate, chegando- 
se a um consenso através de acordos internacionais, do qual o Brasil é subscritor. Assim, 
para aqueles que criticam os dispositivos desta lei, antes de mais nada, devem fazê-lo em 
relação às legislações estrangeiras e entender que foram formadas a partir de consenso e, 
evidentemente, respeitando direitos e garantias individuais -  constitucionais em todos 
mas com a preocupação de trazer eficácia ao combate.

Incontestável o fato de que o verdadeiro e eficaz combate às Organizações 
Criminosas dá-se principalmente através do combate e confisco do dinheiro e dos bens 
que possuem, e também, conjunta e de forma sincronizada, através de processos criminais 
contra os seus membros. Estes também são evidentemente importantes, mas aquele é o 
que mais profundamente afeta as estruturas da Organização, sendo o único meio capaz 
de destruí-la ou atenuar a sua atividade. Membros da Organização podem ser substituídos, 
mas a obtenção de dinheiro é processo lento e difícil.

Exemplo da Origem histórica -  Século XVII: A pirataria era uma proposta cara. Havia 
um alto custo manter um navio pirata, posto que muitas coisas eram obtidas através de 
hostilidade assumida. Uma vez admitida a pirataria, a tripulação necessitava ser alimentada 
e paga, o navio tinha de ser mantido, armas deviam ser estocadas com pólvora e munição. 
Muitas coisas eram obtidas através de roubos, mas muitas outras através dos portos amigos. 
Aí mercadores providenciavam coisas para o navio, roupas, cerveja, vinho, munição, 
enquanto oficiais corruptos fechavam os olhos para a presença de saqueadores no seu setor 
de vigilância. Porém os piratas, após saquearem e roubarem, não enterravam as “arcas dos 
tesouros”, como se costuma imaginar. Isto é apenas folclore. O navio pirata necessitava de 
“dinheiro” para funcionar. Na verdade eles mantinham um esquema de lavagem de dinheiro 
a exemplo do que se observa nos dias atuais. Eles depositavam -  entregavam, ou “colocavam” 
(placem ent)-o lote e mercadorias (ouro, moedas espanholas, peças caras de ouro e prata) com 
mercadores americanos de reputação, que as trocavam por várias quantias menores ou por 
moedas mais caras. As cargas dos navios capturados eram muito procuradas pelos mercadores 
americanos. Não havia real necessidade de acomodação (layering), já  que os piratas operavam 
abertamente e as mercadorias eram facilmente aceitas e trocadas. A integração (integration) 
dos fundos lavados se tomava importante somente quando o pirata resolvia se aposentar, e 
todos o faziam na então alegre velha Inglaterra. Lá, aportando a gama de valores amealhados, 
pela falta de documentação um pirata aposentado podia tranqüilamente trazer consigo uma 
verdadeira fortuna ganha aparentemente nas colônias sob a aparência de realização de 
negócios legítimos (John Madinger/Sydney A. Zalopany, Money laundering).

Qual a lição que se depreende após esses 300 anos?

1. Em primeiro lugar que lavagem de dinheiro é uma proposta facilmente executada 
se houver a cooperação e assistência de pessoas do governo, dos bancos e dos negócios.

2. Sem um efetivo processo para a lavagem do dinheiro, os piratas não conseguiriam 
facilmente lavá-lo. Em lugares como na Inglaterra os piratas não teriam conseguido 
facilmente lavar o seu dinheiro, não como o conseguiam em qualquer outro lugar.

Não por acaso ou coincidência os atuais lavadores de dinheiro buscam os chamados 
paraísos fiscais -  países onde as legislações e o comércio são mais frouxos e portanto  
mais facilmente utilizados.
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2. DEFINIÇÃO

Lavagem de dinheiro poderia ser definida como o método pelo qual um indivíduo 
ou uma Organização Criminosa processa os ganhos financeiros obtidos com atividades 
ilegais, buscando trazer a sua aparência de obtidos licitamente. Ou, segundo o FinCen 
(Financial Crimes Enforcement Network): “A lavagem de dinheiro envolve dissimular os 
ativos de modo que eles possam ser usados sem que se possa identificar a atividade 
criminosa que os produziu. Através da lavagem de dinheiro, o criminoso transforma os 
recursos monetários oriundos da atividade criminal em recursos com uma fonte aparen
temente legítima”.

3. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -  LAVAGEM DE DINHEIRO

Não coexistem separadamente. O sucesso de uma Organização Criminosa depende 
do sucesso com que se consegue lavar o dinheiro. As Organizações Criminosas operam 
sempre sobre o eixo Dinheiro/Poder. Assim pode-se dizer que toda Organização Criminosa 
precisa e necessariamente pratica lavagem de dinheiro, mas o inverso não é sempre 
verdadeiro, pois nem sempre quem lava dinheiro pertence a uma Organização Criminosa.

4. LAVAGEM

A atividade de lavagem de dinheiro é normalmente subdividida em 2 (duas) 
categorias e 3 (três) estágios:

I. Categorias:

a) Conversão: em bens.
b) Movimentação: do dinheiro.

II. Estágios:

1 -  Colocação: (placement): duas opções após obter o dinheiro de origem criminosa:
-  Aplicar diretamente no sistema financeiro.
-  Transferir para outro local.

Nessa etapa, utilizam-se as atividades comerciais e as instituições financeiras, tanto 
bancárias como não-bancárias, para introduzir montantes em espécie, geralmente divididos 
em pequenas somas, no circuito financeiro legal. Na maioria das vezes, o agente criminoso 
movimenta o dinheiro em países com regras mais permissivas e naqueles que possuem 
um sistema financeiro liberal (paraísos fiscais e centros off-shore). A introdução de 
dinheiro em espécie é normalmente direcionada para a instalação de atividades comerciais 
que, tipicamente, também trabalham com dinheiro vivo. Assim, os recursos ilícitos se 
misturam aos recursos obtidos em atividades legais e são posteriormente depositados em 
bancos.

2 -  Ocultação, acomodação ou estratificação (layering): O agente desassocia o 
dinheiro de sua origem, passando-o por uma série de transações -  conversões e 
movimentações diversas. Tanto melhor quanto mais o agente afastar o dinheiro de sua 
origem; quanto mais operações tanto mais difícil a sua conexão com a ilegalidade e tanto 
mais difícil a sua prova.

Uma vez que o dinheiro foi “colocado”, faz-se necessário efetuar diversas operações 
complexas, tanto nacional como internacionalmente, visando dificultar o rastreamento
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contábil do mesmo. O objetivo desta etapa é cortar a cadeia de evidências, ante a 
possibilidade de eventuais investigações sobre a origem do dinheiro. Geralmente, o 
dinheiro é movimentado de forma eletrônica, transferido para contas anônimas e, 
preferencialmente, em países amparados por lei de sigilo bancário. Outra opção é o 
depósito em contas de empresas fantasmas, pertencentes às próprias Organizações 
Criminosas. No processo de transferência, o dinheiro ilícito se mistura com quantias 
movimentadas legalmente. O desenvolvimento da Internet e da tecnologia do dinheiro 
digital ampliam as possibilidades de ação dos agentes criminosos, propiciando-lhes maior 
rapidez nas transações e garantia do anonimato.

3 -  Integração (integration): O agente cria justificações ou explicações aparentemen
te legítimas para os recursos lavados e os aplica abertamente na economia legítima, sob 
forma de investimentos ou compra de ativos. Nessa última etapa, o dinheiro é incorporado 
formalmente aos setores regulares da economia. Essa integração permite criar Organiza
ções de fachada que prestam serviços entre si. As Organizações Criminosas buscam 
investir em negócios que facilitem suas atividades, e, uma vez formada a cadeia, toma- 
se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro ilegal.

5. TÉCNICAS MAIS UTILIZADAS

a) Estruturação (smurfing): O agente divide o “bolo de dinheiro” em muitas quantias 
pequenas, no limite permissivo pela legislação. Nos EUA = US$ 10.000,00.

b) Mescla, ou commingling: O agente de lavagem mistura seus recursos ilícitos com 
os recursos legítimos de uma empresa verdadeira e, depois, apresenta o volume total como 
sendo a receita proveniente da atividade lícita da empresa (utiliza por exemplo os recursos 
obtidos ilegalmente na própria empresa, com o pagamento de pessoal, compra de matéria- 
prima etc. de forma a dificultar rastreamentos).

c) Empresa de fachada: Entidade legalmente constituída que participa ou aparenta 
participar de atividade lícita. Esse comércio serve, no entanto, como instrumento de 
lavagem de recursos ilícitos.

d) Empresa fictícia: A empresa existe somente no papel; movimenta o dinheiro em 
seu nome, mas na verdade não existe fisicamente. Diferentemente da empresa de fachada 
que existe fisicamente.

e) Compra de bens: O agente de lavagem adquire bens (ex.: carros, barcos, aeronaves, 
propriedades imobiliárias etc.) ou instrumentos monetários (ações, traveller’s cheque-e x .:  
Compra por 100 -  declara haver pago 20 -  vende por 100).

f) Contrabando de dinheiro: Transporte físico de dinheiro (US$) para outro país, 
aplicando-o em banco estrangeiro, rompendo assim a ligação física: $$$ -  negócio ilícito.

g) Transferência eletrônica de fundos: Transferência de fundos através da rede 
eletrônica de comunicações de bancos.

h) Compra/troca de ativos ou instrumentos monetários: O agente, por exemplo, 
compra cheque administrativo e troca-o por traveller’s cheque e então por dinheiro 
novamente.

i) Venda fraudulenta de propriedade imobiliária: O agente compra um imóvel e 
declara haver pago valor infinitamente menor. Paga a diferença ao vendedor “por debaixo 
do pano”. Depois vende-a pelo preço normal, transformando aquela diferença em ativo 
(lucro).
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6. MECANISMOS

-  Bancos.
-  Casas de câmbio.
-  Companhias de seguro.
-  Cassinos.
-  Factorings.
-  Bolsa de valores.
-  Imobiliárias.
-  Aquisição de antigüidades, objetos de arte, ouro etc.

7. BREVE HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO "PROCESSO” ANTILAVAGEM DE 
DINHEIRO

-  Convenção de Viena -  1988: Medidas para o combate ao narcotráfico e lavagem 
de dinheiro.

-  USA: “Money Laundering Suppression Act”.
-  Declaração de Basiléia (12.12.1998).
-  Criação da FATF -  Financial Action Task Force, em 1989 pelo G-7, para examinar 

medidas, desenvolver e promover medidas para a prevenção e combate à lavagem de 
dinheiro.

-  OEA: Estipulação do regulamento modelo sobre lavagem de dinheiro, 
correlacionando o tráfico ilícito de entorpecentes e outros crimes.

-  Cúpula das Américas: Reuniões em Miami, 1994; Buenos Aires, 1995 e Santiago,
1998.

-  Edição, pelo FATF, de 40 recomendações para a prevenção e combate à lavagem 
de dinheiro -  revistas em 1996 para amoldá-las às tendências atuais.

-  Criação do CFATF -  Carebean Financial Action Task Force, para atuação 
especificamente no âmbito da América latina.

-  Criação do Grupo de Egmont (reunião no Palácio de Egmont-Aremberg, Bruxe
las), que estipula uma rede de cooperação entre países, através dos chamados.

-  FIUs -  Financial Inteligence Units. Cada País subscritor do acordo internacional 
comprometeu-se a criar a sua própria “Unidade de Inteligência Financeira”, que tem a 
função de receber e concentrar as informações a respeito das operações suspeitas de 
encobrir atividade de lavagem de dinheiro e repassá-las aos órgãos de persecução com 
atribuição para a investigação e processamento criminal -  por excelência - ,  polícias e 
Ministérios Públicos.

Através desse mecanismo de controle centralizado pelas FIUs, no caso brasileiro pela 
COAF, todas estas instituições -  bancos e instituições de cartões de crédito, casas de câmbio, 
companhias de seguro, casas de jogo, loterias e sorteios, factorings, bolsa de valores, 
imobiliárias, lojas de antigüidades, objetos de arte, ouro etc. -  devem, por obrigatoriedade, 
informar à COAF determinadas operações financeiras estipuladas nas respectivas resolu
ções, de forma que, uma vez analisadas, são repassadas aos correspondentes órgãos de 
persecução para a análise de conseqüente decisão sobre iniciação ou não de correspondente 
investigação e processamento por prática de crimes de lavagem de dinheiro.
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8. THE EGMONT GROUP OF FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS OPERATIONAL -  
FIUs

(those meeting the Egmont Group FIU definition as o f 26 M ay 1999)

1. Aruba MOT-Aruba

2. Australia AUSTRAC

3. Austria EDOK Meldestelle

4. Belgium CTIF-CFI

5. Bermuda Bermuda Police Service /  Financial Investigation Unit

6. Bolivia UIF -  Unidad de Investigaciones Financieras

7. Brazil COAF -  Conselho de Controle de Atividades Financeiras

8. British Virgin Is Reporting Authority

9. Bulgaria Bureau o f  Financial Intelligence

10. Chile CDE /  Departamento de Control de Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes

11. Costa Rica CICAD /  Unidad de Análisis Financiero

12. Croatia Financijska Policija /  Ured za Sprjecavanje Pranja Novca

13. Cyprus “Unit fo r  Combating Money Laundering”

14. Czech Republic FAU -  Financní analyticky útvar

15. Denmark S 0 K  /  Hvidvasksekretariatet

16. Finland Keskusrikospoliisi /  Rahanpesun selvittelykeskus
17. France TRACFIN

18. Greece “Committee o f  Article 7 o f  Law 2331/1995”

19. Guernsey Joint Police & Customs Financial Intelligence Unit - 
Guernsey

20. Hong Kong, China Hong Kong Joint Financial Intelligence Unit

21. Hungary ORFK /  Pénzmosás Elleni Alosztály

22. Iceland Ríkislõgreglustjórinn /  Efnahagsbrotadeild

23. Ireland An Garda Síochána /  Bureau o f  Fraud Investigation

24. Isle of Man Isle o f  Man Constabulary /  Fraud Squad FIU

25. Italy UIC (SAR)

26. Jersey Joint Police & Customs Financial Intelligence Unit-Jersey

27. Latvia KD -  Kontroles dienests Nosiedzigi ieguto lidzeklu 
legalizacijas noversanas dienests

28. Lithuania Mokesciu Policiuos Departamentas Prie Vidaus Riekalu 
Ministerijos

29. Luxembourg Parquet de Luxembourg /  Service Anti-Blanchiment

30. Mexico DGAIO /  UIF
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31. Monaco SICCFIN

32. Netherlands MOT

33. NL Antilles M OT -  Nederlandse Antillen

34. New Zealand NZ Police Financial Intelligence Unit

35. Norway 0KOKRIM  /  Hvitvaskingsenheten

36. Panama Unidad de Análisis Financiero

37. Paraguay Unidad de Análisis Financiero -  Paraguay

38. Portugal DCITE-BIB -  Brigada de Investigação de Branqueamen- 
to de Capitais

39. Slovakia OFiS ÚFP

40. Slovenia MF-UPPD /  OMLP

41. Spain SEPBLAC

42. Sweden Finanspolisen

43. Switzerland Money Laundering Reporting Office -  Switzerland

44. Taiwan Money Laundering Prevention Center

45. Turkey MASAK

46. United Kingdom NCIS /  ECU

47. United States FinCEN

48. Venezuela UNIF -  Unidad Nacional de Inteligencia Financiera

9. DESTAQUE A ASPECTOS IMPORTANTES DA LEI 9.613/98

a) Tipifica o crime de lavagem de dinheiro

Terrível e indesculpável a falha da lei brasileira em não prever expressamente, no 
rol de crimes preexistentes à lavagem, a receptação e os crimes fiscais. Evidentemente que 
estes também ensejam grande quantidade de lavagem de dinheiro e como tal deveriam estar 
previstos. Entretanto, como o inc. VII do art. l.° da Lei 9.613/98 estabelece a possibilidade 
de processamento de lavagem em decorrência dos crimes praticados por “Organização 
Criminosa”, quando estiver evidente que os receptadores ou que os criminosos também 
utilizam-se de empresas para sonegar impostos, locupletando-se daquele dinheiro para 
realizar a sua lavagem, então, será possível a aplicação do dispositivo. Mas como discernir 
qual situação implica atuação de Organização Criminosa? Como a lei não define -  e pelo 
nosso entendimento não pode mesmo definir - ,  caberá ao Juiz concluir. Se entender que 
as atividades demonstradas trazem as naturais caraterísticas de uma organização criminosa, 
perfeitamente possível tanto o recebimento da denúncia como final condenação. Caso 
contrário, poderá rejeitar a denúncia. Não há que falar em atipicidade, por falta de definição 
ou tipificação de “Organização Criminosa”, mas de falta de condição de procedibilidade 
da ação, caso esta não contenha suas características essenciais.

Cumpre enfatizar que bastam indícios da prática de qualquer dos crimes previstos 
nos incisos do art. l.° da Lei 9.613/98 para o processamento e eventual condenação por 
prática de lavagem de dinheiro, nos exatos termos da harmonização entre o art. 2.°, II e 
§ 1.°, da Lei 9.613/98 que assim estabelecem:
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“Art. 2.° O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:

(...)

II -  Independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos no 
artigo anterior, ainda que praticados em outro país\

( . . . )

§ l.° A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência do crime 
antecedente, sendo puníveis os fa tos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento 
de pena o autor daquele crim é’’ (grifos meus).

b) Estabelece a “delação premiada” (redução de 1/3 a 2/3 e início em regime aberto, 
podendo o Juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la por pena restritiva de direitos). Viabiliza 
a identificação dos principais agenciadores da lavagem do dinheiro, dos chefes das 
Organizações Criminosas -  os principais responsáveis pela criminalidade.

O dispositivo é realmente merecedor de aplauso, pois contempla a redução de pena 
e a previsão de início do cumprimento da pena em regime aberto para aquele que 
“colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam 
à apuração das infrações penais e de sua autoria ou à localização dos bens, direitos ou 
valores objeto do crime” . Evidentemente que somente aqueles esclarecimentos indicadores 
de fatos concretos é que podem ser merecedores do benefício previsto. Em outras palavras, 
o co-autor ou partícipe que indicar, por exemplo, nomes, condutas, locais etc., e isto levar 
à apuração de infrações penais por si praticadas e coligadas àqueles que lhe são imputadas, 
estes sim, poderão receber o benefício, cuja análise todavia será levada ao crivo do 
Judiciário. Por outro lado, indicações vagas e abstratas, como “afirmo que há muita 
corrupção em tal repartição pública”, não podem merecer o benefício. Como a lei não 
estabelece o momento processual, as indicações (esclarecimentos) devem ainda necessa
riamente ser prestadas no máximo em período de tempo próximo ao seu interrogatório 
judicial, para que não sirva de “tábua de salvação” àquele acusado que esteja prestes a 
ser sentenciado, viabilizando assim a devida apuração e comprovação por parte da polícia 
e do Ministério Público, ainda no decorrer do processo.

c) Inaplicabilidade da suspensão do processo e do curso prescricional. O art. 2.°, § 2.°, 
da Lei 9.613/98 determina a não aplicação do art. 366 do CPP. O dispositivo é mais que 
justificável e nada tem de inconstitucional. De acordo com a sistemática antiga, o processo 
seguirá à revelia do acusado, ainda que não tenha sido encontrado para a citação, já  que 
o direito de ser informado da acusação pode ser efetivado via edital. O que não pode 
acontecer é atrelar-se a justiça ao sabor da ocultação de um suposto criminoso que, 
endinheirado, não hesitará em valer-se dos mais variados artifícios para não ser encontrado, 
ainda mais em um país de dimensões continentais. Mas isto significa que, mesmo não sendo 
encontrado, terá advogado nomeado pelo Juízo em atenção ao princípio da ampla defesa. 
Ora, é evidente que a citação pessoal será tentada, que o senhor oficial de justiça deverá 
certificar a não localização e que, não havendo se ocultado, o acusado será encontrado e 
terá todas as chances de comparecer, constituir advogado e defender-se no estrito 
cumprimento do “devido processo legal”. Imagine-se por outro lado que, já  suficientemente 
abastecido de dinheiro “podre”, este acusado, apropriando-se exatamente deste dinheiro 
injusta, imoral e vergonhosamente obtido, utilize-se dos mais variados subterfúgios para 
furtar-se à ação da justiça, por exemplo fixando residência em alguma ilha paradisíaca, para 
nunca mais retomar ao Brasil. Ficará, então, impune e viverá vida de rei -  coisa 
absolutamente vedada à maioria esmagadora dos cidadãos honestos e trabalhadores. E isso 
que se deseja? Ou suponha-se ainda que retome passados alguns anos e, evidentemente, 
ainda suficientemente abastecido de dinheiro para o resto de sua vida (o que não raras vezes
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acontece); tendo em conta a paralisação do processo (suspensão da prescrição), poderá, este, 
em tese, ser reiniciado. E pergunta-se: Com que provas? Como reavivar as antigas 
evidências? Haverá ainda algo de utilizável ou esse processo estará fadado ao insucesso? 
Isto é que o dispositivo quer impedir, e não atentar contra o direito de um inocente de 
defender-se. E evidente que, para combater crimes gravíssimos, impõem-se instrumentos 
rigorosos. Finalmente, o dispositivo tampouco é contraditório, já  que o art. 4.°, § 3.°, da 
Lei 9.613/98 refere-se à segunda parte do art. 366, caput, do CPP, o qual diz respeito 
especificamente aos bens. Sistematicamente, portanto, corretas as disposições.

d) Quanto à insuscetibilidade de fiança e liberdade provisória, previstos no art. 3.° 
da Lei 9.613/98, vemos aí outro instrumento importante para o sucesso do processo. Pelo 
mesmo motivo supra-referido, diga-se, principalmente por garantia da instrução criminal, 
não há como se pensar em liberdade provisória, com ou sem fiança, a um suposto criminoso 
milionário fugitivo da justiça. Quem se envolve com crimes da natureza daqueles previstos 
na lei em comento não costuma ter escrúpulos e, abonado que seja, faz com que o dinheiro 
compre pessoas e destrua provas. Embora estando preso e tais artifícios não sejam 
impedidos, são ao menos dificultados pelo esvaziamento da sua voz de comando, 
principalmente tratando-se de crime organizado. O dispositivo está em harmonia com o 
art. 5.°, XLIÜ, da CF. Não há medida de valor de fiança para eles, e então, soltos, não 
haverá limite aos seus atos.

e) Apreensão e seqüestro de bens com a inversão do ônus da prova: Aí residem, 
talvez, os melhores e mais eficientes instrumentos da Lei 9.613/98. Antes de mais nada 
é preciso enfatizar que o dispositivo efetivamente estabelece verdadeira inversão do ônus 
da prova, e, interpretar de qualquer outra forma seria supor o que a lei não diz. Mais uma 
vez, nada há de inconstitucional. Longe de violar o princípio da presunção de inocência, 
o dispositivo cria instrumento indiscutivelmente necessário para a sistemática da lei como 
um todo. E preciso entender que a “presunção” de inocência, como o próprio nome revela, 
nada mais é do que presunção, diga-se, simples presunção. Presunção esta que pode estar 
ou não adstrita a outro princípio constitucional -  do devido processo legal. É dizer, o 
devido processo legal pode não estabelecer a presunção de inocência. Aliás, isto resta mais 
do que evidente na simples leitura do dispositivo constitucional, art. 5.°, LIV: “Ninguém 
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo leg a r  (grifo meu). Ora, 
se o próprio devido processo legal estabelece a privação de liberdade ou de bens, onde 
está a irregularidade? Alerte-se que o art. 4.°, § 2.°, da Lei 9.613/98 estabelece que “o 
Juiz determinará a liberação dos bens, direitos e valores apreendidos ou seqüestrados 
quando comprovada a licitude de sua origem” (grifo meu). E exatamente entregar ao 
acusado o ônus de comprovar a licitude dos bens. Quando comprovar, em qualquer 
momento processual, e desde que compareça pessoalmente. (§ 3.°), os bens serão liberados. 
Se não comprovar, advindo sentença condenatória, como efeito, será decretado o perdimento 
dos bens em favor da União, nos estritos termos do inc. I do art. 7.° da Lei 9.613/98, em 
consonância com o art. 5.°, XLVI, b, da CF. Como a perda dos bens é “efeito da 
condenação” , obviamente que, uma vez absolvido, tê-los-á de volta. Ainda durante o 
processo, não comprovando o acusado a origem lícita dos bens, direitos ou valores 
apreendidos, poder-se-á nomear administrador até o trânsito em julgado da sentença. O 
dispositivo é ainda sábio quando se considera o seu efeito prático. Não seria possível ao 
Poder Público comprovar a origem ilícita daqueles valores e bens amealhados ao longo 
de rotineira atividade ilícita do agente. Os valores e bens obviamente podem estar 
misturados com outros de origem lícita. Em meio a um complexo “bolo” de ingredientes 
lícitos e ilícitos, somente o próprio agente pode ser capaz de efetuar a correta separação. 
Aquilo cuja origem honesta for demonstrada, receberá de volta, ao passo que o que não
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comprovar, deverá ser apreendido para futuro perdimento. Mais que legal, é medida de 
Justiça. Mas é preciso diferenciar. A inversão do ônus referido pela Lei 9.613/98 aplica- 
se somente no que diz respeito à comprovação da licitude dos bens e não em relação à 
prova do(s) crime(s) de lavagem tipificado(s) na lei. Quanto a este, o ônus evidentemente 
permanece com a acusação. Mas, comprovada a prática do crime, com condenação, se o 
acusado não demonstrar a licitude dos bens, presume-se tenham sido adquiridos em 
proveito da lavagem, conseqüência da prática daquele(s) crime(s) antecedentes, e então 
são confiscados.

f) Competência: Em relação à competência, exceção àqueles casos previstos no art.
2.°, Ill, da Lei 9.613/98 os demais devem ser de competência da justiça estadual. Como 
a demonstração do fato típico provém da obtenção de ao menos indícios daquelas situações 
criminosas previstas nos incisos do art. l.° da referida Lei, nada mais lógico e evidente 
do que proporcionar a produção das provas a partir dos mesmos, até para viabilizar uma 
solução de continuidade.

g) COAF -  Conselho de Controle de Atividades Financeiras: Viabiliza a aplicação 
da lei na medida em que administra a centralização e o processamento das informações 
(necessariamente documentadas).

Órgão brasileiro centralizador de informações, estabelece regulamentos a todos os 
organismos e instituições que podem ser utilizados como mecanismos para a lavagem de 
dinheiro.

Prevê a estas a obrigatoriedade de comunicações de operações preestabelecidas nos 
regulamentos, bem como outras operações suspeitas, a livre critério.

Prevê punições a esses órgãos.
Com a sua criação se imprime um caráter preventivo.
Troca informações sem burocracia com as demais FIUs.

10. A DENÚNCIA CRIMINAL: DESCRIÇÃO DOS FATOS

Embora já  se tenha cogitado na necessidade de descrição, no corpo da denúncia 
oferecida, de cada um dos passos -  a seqüência exata da lavagem de dinheiro - ,  esta 
afirmação não resiste a uma análise mais simples da questão. Como visto, há inúmeras 
técnicas a serem utilizadas pelos criminosos para a prática de lavagem de dinheiro. Tenha- 
se em conta que o criminoso mais preparado -  diga-se, o mais organizado - ,  efetivamente, 
utilizará da mescla de alguns diversos mecanismos deles, de forma a exatamente dificultar 
o conhecimento da destinação exata dos capitais sujos. Apenas o criminoso inexperiente 
procederá de forma mais singela, valendo-se somente de uma ou duas operações. Pois bem. 
A Lei 9.613/98 foi concebida, não resta dúvida, exatamente com o objetivo de atingir 
principalmente àqueles mais experts, porque aí reside a chamada criminalidade organizada
-  de alto potencial ofensivo. Não é difícil supor que a mistura de diversas técnicas com 
valores distintos ao mesmo tempo tomará absolutamente impossível o seu exato rastreamento. 
Isso tomaria a lei inaplicável. Mas não se pode supor a existência de uma lei inaplicável 
a um caso concreto. A lei deve então ser interpretada de forma a ter a sua aplicabilidade 
exeqüível na prática. Trata-se de interpretação lógica. Por outro lado, pela interpretação 
literal, a pura leitura dos dispositivos incriminadores não exige a demonstração da 
seqüência de operações de “ocultação e/ou dissimulação da natureza, origem, localização, 
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores”. E portanto 
conclusivo que a demonstração de apenas e tão-somente uma dessas operações de
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ocultação e/ou dissimulação já  trará a prova eficiente da prática criminosa. O depósito e 
conseqüente saque em conta corrente bancária de valores suspeitos de origem criminosa 
serão, portanto, suficientes para a demonstração da lavagem. A partir daí inverte-se o ônus 
da prova e incumbirá ao acusado a demonstração da sua licitude, o que, convenha-se, será 
extremamente fácil caso seja verdadeiro. É assim nos demais países que subscreveram os 
acordos internacionais e assim deve ser interpretado no Brasil, sob pena de a lei tornar- 
se letra morta em razão da sua inaplicabilidade. Imagine-se por exemplo o lavador de 
dinheiro que transfere, através de movimentações em fundos eletrônicos, determinada 
quantia no período de tempo de 24 horas de São Paulo para Tóquio, Frankfurt, Paris, 
Londres, Nova York, Amsterdã, Montevidéu e o retoma a São Paulo, em seguida em apenas 
alguns dias mistura-o a capitais de origens lícitas de uma empresa, repassa-o a contas 
diversas de empresas de fachada, adquire dólares para logo após vendê-los, adquire 
imóveis, automóveis, jóias, vende-os todos e obtém a quantia em dinheiro novamente. 
Então, como se pretende que essa seqüência seja descrita passo a passo, valor por valor, 
no âmbito de uma denúncia? Isso não seria possível nem no Brasil, nem nos Estados 
Unidos nem em nenhum lugar do mundo. E não é assim que funciona na verdade. Basta, 
portanto, a demonstração de apenas uma dessas operações, a partir da suspeita de dinheiro 
obtido pela prática de alguns dos crimes antecedentes -  com respectivos indícios - ,  e a 
denúncia já  poderá ser oferecida. Insistimos, o intérprete da Lei 9.613/98 deve tomar viável 
a sua aplicabilidade, e não buscar interpretações mais favoráveis a interesses direcionados.

11. CONCLUSÃO

Como já  dito, trata-se de lei rigorosa, não há dúvida. É, entretanto, elaborada na 
medida da necessidade do seu combate. Precisamos entender a grandeza da necessidade 
de combater as Organizações Criminosas, os crimes de colarinho branco, para o bem da 
nossa sociedade. Esses são os crimes que realmente afetam a sociedade, impedem o seu 
desenvolvimento e a formação de um país mais justo. A Lei 9.613/98 aí está e deve ser 
utilizada sem medo e dentro dos seus rigores, e assim começaremos a desfazer o velho 
ditado: “Lex est araneae tela, quia, si in earn incident quid debile, retinetur; grave autem 
pertransit tela rescissa”, ou seja, “A lei é como uma teia de aranha: se nela cai alguma 
coisa leve, ela retém; o que é pesado rompe-a e escapa”.
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