
S2 

'io 

is Ltda. 

JURIS LTDA. 
ide desta obra. 

Jor qualquer meio 
. gráficas elou editoriais. 

~stitui crime 
i95, de 1 °/07/2003), 
indenizações 

g). 

:servados à 
'is Ltda. 

-NA-FONTE 
oRES DE LIVROS, RJ 

midade / Rogério Filippeno. - Rio de 

CDU 343.3 
028881 

SUMÁRIO 

Prefácio............... .. ........................................ ....... ........ ...... .... .. .... ..... ............ ... ........ Xlll 


Introdução .................... ... ............... ......... ............... ....... ............................. ........... .. 1 


A globalização, a sociedade do risco e o direito penal 

1. A globalização, o risco e a insegurança... ..... .. .... .. ... ........... ......... ... ...... ..... ...... 11 

2. Uma definição de garantismo ..... ........... .... .. ... ...... ..... ....... ................. .... .. ........ 27 

3. A busca por uma aproximação da definição de crime organizado. .... .. ...... 31 

4. A definição de crime organizado no modelo brasileiro.... ........ .................... 44 

5. A feição moderna do Direito Pena!... .... .... ....... ................................................ 51 


Direito penal econômico 

1. Conceito e autonomia ..... ... ........ ..... ....... ................................ ................ .. .......... 57 

2. Bem jurídico: noção e evolução..... ................ .. .......................... .. ... .... .. ............ 68 


2.1 A existência de bem jurídico na criminalidade econômica... .. .... ........... 75 

3. O controle e a prevenção nos crimes econômicos ......................................... 81 

4. A questão do fundamento e o fim das penas nos crimes econômicos. ... .. .. 89 


A lavagem de dinheiro 

1. Denominação e conceito da lavagem de dinheiro ... .. ............. .. ..................... 97 

2. As gerações da lei de lavagem e o crime antecedente .................................. 98 

3. As fases do processo de lavagem de dinheiro ............................................... 104 


3.1. Modelo naturalista de Zünd ......................................................... .. .......... 105 

3.2. Modelo circular do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.. 106 

3.3. Modelo teleológico de Ackermann .......................................................... 106 

3.4. Modelos de duas fases de Bernasconi....... .. .................... ..... .................... 107 

3.5. Modelo de três fases do GAFI.................. .... ........................ .. ................... 107 


Bem jurídico protegido na lavagem de dinheiro 

1. A ordem pública ..... ............ .... ............ .............. ... ................. .. ............................ 117 

2. A administração p ública ....... ......... ........... ... ......... ....... .......... .. ........................ . 119 

3. A fé pública ..... .. ........... .. ............................. ..... .. ........ .... ...... .................. .... ......... 120 

4. A propriedade .... ............. .. .. .... ........... .. ...... .. .. ....................... .... ....... ............. ..... 121 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. A administração da Justiça......... .. ..... ... ... .. ..... .. ..... ....... .. ..... .... ....... ...... ......... .... 122 


6. A ordem socioeconômica ..... ...... .... .. ...... .. ......... .............. .... ... ...... .. ................... 126 


o tipo objetivo e subjetivo da lavagem de dinheiro 

1. O objeto material.... ...... ........................ .... .... .. ................ ...... .... .. .......... .. ............ 134 

2. O dinheiro .................................................. ....... ..... ....... .. .. ... ..... .. .... ... .... .. ....... ... . 134 

3. Os bens... .... ..... ..... .. .... .. ...... .... .... ... .... .. ....... .......... .......... ...... ........... .... .. ........... .... 136 

4. Os direitos ... .......... ......... .. .. ............. ... ... .. ..... ... ... ..... ... ...... ..... .. ... ....... .. ...... ... ....... 139 

5. Os valores ............................................ ............ ... .. .... .... ....... .. .... ......... .. ........ .... ... 140 

6. O sujeito ativo.. ... ...... .... ........ .................. .. ........ ........ ............. ... ...... ..... ..... .. .... ... . 141 

7. O sujeito passivo ....................................................................... ... .......... ..... .. ..... 143 

8. A conduta típica (consumação e tentativa).............. .... .... .... .... .. .... .. .. .. ........... 143 

9. O crime antecedente ............................................................. .. .... ..... .. ........ ..... ... 147 

10. A insuficiência dos modelos de receptação 

e favorecimento real para a criminalidade moderna .. .... ..... ... ...... .. .. .. .. .... .. ..... 158 

11. O tipo subjetivo .... .......... .. .... .. .... .... .. .. ...... .. .............. .... ....... .. .. .. .... ..... .... .. .... .. .. 162 


As consequências jurídicas da lavagem de dinheiro 

1. A resposta penal .................................................................. .. .. ... ........ .. .......... .. .. 169 

1.1 Pena privativa de liberdade.......... .. .... .. .... .... .. .. ........ .......... ... .. .... .. .... .. .... .. . 169 

1.2 Pena de multa ....................................... ...... ............. .... ..... ...... ... .. ... ... .. ......... 172 

1.3 Penas restritivas de direitos .. ........ .... ........ .. .... .... .... .... .... ............. ...... ........ . 175 

1.4 Perda de bens e valores e confisco ...... .... ........ .. .... ........ .. ................ .. ........ 182 

1.5 Efeitos da condenação na Lei de Lavagem de Dinheiro ................ .. .. .... 187 


1.5.1 Efeitos genéricos e específicos ..................... ..... .. .. ... .... .. .. .... .. .......... 187 

1.5.2 Perda dos bens sequestrados e apreendidos .......... .... ......... ........... 188 

1.5.3 Interdição do exercício de cargo ou função pública 

e de administração de pessoas jurídicas obrigadas................................ 192 


2. Resposta extrapenal...... .... ................ ............ ...... .... .... .... ..... ................... ...... ..... 198 

2.1 Em busca da segurança jurídica .......... .. ...... ... ...... .. .. ............... .. .... .. ....... .. 199 

2.2 Respostas alternativas .. ..... ..... .. ... ... .... ...... .. ....................... ... ..... ................. 206 

2.3 Medidas assecuratórias patrimoniais ............ .... ........ .. ........ .. ................ .. . 210 


2.3.1 Apreensão. .. ..... .... .................. ........................ ... ........ .. .......... .... ..... ...... 214 

2.3.2 Sequestro ........................................ .. .. .. .... .. ................ ..... .... .. ..... ....... .. 216 

2.3.3 Alienação antecipada .. .. ...... ............ ...... ........ ....... .... ... .. .... ....... .. ........ 219 

2.3.4 Administração de bens ................ .. ...... .. ....... .. ....... .. .... .. ........ .... ........ 224 


Conclusões .... ............... ............... .... ... ......... .... ..... ................ ... .. ......... ... ..... ... ...... .... 227 


Referências bibliográficas.. ....... ... .... ... .... .................... ...... ... ... ......... ... .... ........ .. .... 233 


Anexo A - Decreto 154/1' 


Anexo B - Exposição de 1 


Anexo C - Lei nº 9.613/W 


Anexo D - Decreto 5.0151 


Anexo E - Resolução nQ ,: 


Anexo F - Projeto de Lei 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



r 

....................... ...................... 122 


............ ............ ... ...... ...... ... ... 126 


1gem de dinheiro 

......................... . .................... 134 


......... ........... ................. ......... 134 


... ............... ............................ 136 


................ ............ .................. 139 


.......................... . .............. . .... 140 


. ....................... . ................. . ... 141 


......... ................................ ...... 143 


..... ................................. . ........ 143 


........ ....................................... 
 147 


~rna ...................... ................ . 158 


............................ ............... . ... 162 


lagem de dinheiro 

........... . .................................... 169 


....... ............................... . ......... 169 


........ .................... ............... ..... 172 


............... .. ................ ............... 175 


...................................... . ......... 182 


1 de Dinheiro ........................ 187 

................................................. 187 

endidos ................................ .. 188 


função pública 

)brigadas ............................ . ··· 192 


. ..................................... . .......... 198 


............. ............... ..................... 199 


................................. ................ 206 


....... ................................... ....... 210 


............. .................................... 214 


.................... . .. . ............. . ............ 216 


........ ................... ............... ........ 219 


.... ............... ............................... 224 


227
........................ .............. . ... . ....... 


233
................ ................ .................. 


Anexo A - Decreto 154/1991 (Convenção de Viena) ......................................... 247 


Anexo B - Exposição de Motivos da Lei de Lavagem de Dinheiro ................ 279 


Anexo C - Lei nº 9.613/98........ .......... .. .... ........ .. ... .. .... .. .......... .... ...... .. .. .. .. .. .. .. ....... 301 


Anexo D - Decreto 5.015/2004 (Convenção de Palermo) .... ...... .................... ... 309 


Anexo E - Resolução nº 517/2006 do Conselho da Justiça Federal...... .. .. .. .... 343 


Anexo F - Projeto de Lei 3.443/2008...... .............................................................. 345 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


