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A LAVAGEM DE ATIVOS E A SOCIEDADE DO TERCEIRO MILÊNIO 

Desde tempos imemoriais1, o Estado procura desestimular a prática de 

atividades ilícitas e coibir a utilização do produto do crime, penalizando o agente do 

delito e o terceiro, que em proveito próprio ou alheio, concorre para tornar seguro o 

proveito crime. 

Em 1989, o Grupo dos Sete (G7) criou, no âmbito da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Grupo de Ação Financeira 

Internacional (GAFI/FATF) com o objetivo de examinar medidas, desenvolver 

políticas e promover ações para combater a lavagem de dinheiro (LD). 

No início de 1990, foram publicadas as Quarenta Recomendações (R-40) do 

GAFI2, com a indicação das medidas que deveriam ser incorporadas ao 

ordenamento jurídico dos países participantes desse organismo internacional. 

Em 31/10/2001, foram publicadas Oito Recomendações Especiais (RE-8), 

cinqüenta dias após o atentado terrorista de 11 de setembro, que têm o objetivo de 

prevenir e combater as atividades terroristas e seu financiamento (FT). Mais tarde, 

em outubro de 2002, foi publicada a Nona Recomendação Especial (RE-9), sobre 

Transporte de Numerário (cash couriers). 

Em 1995, as Unidades de Inteligência Financeira (UIFs) dos Estados Unidos 

da América (FinCEN) e da Bélgica (CTIF) criaram o GRUPO DE EGMONT3,  que 

atua, basicamente, em três áreas distintas: assuntos legais, tecnologia & 

treinamento e assistência à criação de novas UIFs. As Unidades de Inteligência 

Financeira exerceriam as funções de: disciplinar o mercado; aplicar penas 

administrativas às pessoas obrigadas pelo descumprimento do dever de comunicar; 

receber, examinar e identificar as comunicações de operações suspeitas ou em 

espécie, que possam indicar a ocorrência de atividades ilícitas etc. 

                                            
1
  A origem histórica do crime de lavagem de dinheiro: receptação e favorecimento real (Convenção de 

Viena: art. 3º, 1b, I e II). Código de Hamurábi (2.067-2.025 a.C.): Crimes de Furtos e de Roubos. 
2
  As recomendações foram publicadas em 1990 e revisadas em 1996, 2002 e 2003. 

3
  Organismo internacional informal criado pelas UIFs dos EUA (FinCEN) e da Bélgica (CTIF). 
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O Brasil, com a criação da lei de lavagem de dinheiro (LD), em 3 de março de 

19984, e de sua Unidade de Inteligência Financeira (UIF), o Conselho de Controle de 

Atividades de Financeiras (COAF)5, passou a integrar o GAFI6 e o GRUPO DE 

EGMONT, assumindo compromissos internacionais em seus esforços de prevenir e 

combater as atividades de “lavagem” de dinheiro (BRASIL, 1998, art. 1º e 14). 

A partir de dezembro de 2003, foi criada a Estratégia Nacional de Combate à 

Lavagem de Dinheiro (ENCLA 2004), transformada, em dezembro de 2006, em 

Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA 

2007), com a participação de mais de 50 (cinqüenta) órgãos. Foram criados o Grupo 

de Gestão Integrada (GGI) e o Departamento de Recuperação de Ativos e 

Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), que tem como atribuições principais as 

atividades de elaborar propostas de Acordos de Cooperação Mútua em Matéria 

Penal (MLAT) entre Brasil e estados estrangeiros, de viabilizar o intercâmbio de 

informações entre órgãos estatais nacionais e seus correspondentes estrangeiros, 

além de viabilizar o repatriamento de ativos desviados para o exterior. 

No Brasil, órgãos como Ministério Público (MP Federal e Estaduais) e as 

Polícias Judiciárias (DPF e Polícias Civis Estaduais) exercem papel relevante como 

órgãos de persecução criminal. Outrossim, órgãos com competências específicas 

exercem, também, papel importante, incluindo-se entre eles a Receita Federal do 

Brasil (RFB), o Banco Central do Brasil (Bacen), entre outros. 

Modernamente, muitos são os órgãos que contribuem para prevenir e 

combater, de forma eficaz, as atividades delituosas praticadas por agentes 

econômicos envolvidos com a lavagem de dinheiro. 

A Administração Tributária exerce função relevante nesse combate diuturno, 

quer por sua capilaridade, quer pela qualificação dos seus recursos humanos, que, 

na maioria das vezes, são os únicos agentes que tomam conhecimento, em 

                                            
4
  Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98), publicada em 3 de março de 1998. 

5
  Atualmente, existem 106 UIFs, que realizam a troca de informações de inteligência via WEB (Rede de 

Egmont)  
6
  Brasil foi admitido, em 21/06/2000, como membro efetivo do GAFI (atualmente, existem 34 países 

membros). 
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procedimentos de fiscalização, das atividades delituosas praticadas. 

Nesse mister, a Administração Tributária como um todo e seu órgão de 

inteligência em particular devem ter a exata dimensão do papel que devem exercer 

no combate ao delito de lavagem de dinheiro e demais crimes conexos, havendo a 

necessidade crescente de utilização de ferramentas computacionais (inteligência 

artificial) e de intercâmbio de informações tributárias/aduaneiras entre 

administrações tributárias e aduanas nacionais e estrangeiras. 

Outrossim, o desenvolvimento da Inteligência Fiscal (Tax Intelligence), no 

âmbito das administrações tributárias, incentivada nas Américas pelo Centro 

Interamericano de Administrações Tributárias (CIAT), e a utilização da Inteligência 

Artificial (Artificial Intelligence), como ferramenta de inteligência fiscal, contribuirão de 

forma positiva no aprimoramento das atividades de prevenção e combate à lavagem 

de dinheiro e demais crimes conexos. 

No campo da inteligência fiscal7, a busca de dados negados, mediante 

emprego de técnicas operacionais, em complementação aos dados e informações 

disponíveis, obtidos mediante coleta em fontes abertas ou fechadas, com agregação 

de valor mediante emprego da inteligência artificial8, facilitará em muito o trabalho de 

produção de conhecimento estratégico e/ou operacional. 

Os trabalhos desenvolvidos sob a forma de força-tarefa, com a participação 

de órgãos com atribuições concorrentes ou exclusivas, permitem que o Estado 

aprimore seus mecanismos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, já que 

cada órgão detém parcela do conhecimento, criando, no trabalho em conjunto, a 

sinergia necessária para a consecução dos objetivos a atingir. 

Na sociedade pós-moderna, muitas são as iniciativas e ferramentas à 

disposição do Estado para enfrentamento dos crimes transnacionais e das 

organizações criminosas (O.C.). Entretanto, é necessária a conjugação de esforços, 

                                            
7
  A Inteligência Fiscal tem o objetivo de subsidiar os tomadores de decisão e de produzir conhecimentos 

para prevenir e combater a sonegação e a evasão fiscal. 
8
  A Inteligência Artificial é o ramo da ciência da computação que se dedica a desenvolver processos 

computacionais capazes de produzir agentes racionais, inferências lógicas, reconhecimento de padrões etc 

(RUSSELL; NORVIG, 2004, p. 9-17). 
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já que a dispersão dos recursos humanos, materiais e logísticos prejudica a 

obtenção de resultados eficazes e duradouros.  

No Brasil, nos últimos cinco anos, muitas iniciativas concorreram para o seu 

aprimoramento, entre elas: 

 Criação da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate à Lavagem 

de Dinheiro (ENCLA/ENCCLA); 

 Criação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI-LD);  

 Criação do Departamento de Recuperação Ativos e Cooperação 

Jurídica Internacional (DRCI); 

 Criação de Varas Especializadas para processamento e julgamento 

dos crimes de “lavagem” de dinheiro, crimes praticados contra o 

sistema financeiro nacional e crimes praticados por organizações 

criminosas; 

 Criação do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro 

(LAB.LD)9 para desenvolvimento de pesquisa aplicada; 

 Reestruturação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(COAF); 

 Criação do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional 

(CCS)10; e 

 Definição de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)11. 

Entretanto, outras iniciativas precisam ser criadas ou aprimoradas, sobretudo 

na esfera do Poder Judiciário, para que o Estado atinja estágio satisfatório para 

pronto emprego das forças de prevenção e repressão aos crimes estruturados, entre 

elas: 

                                            
9
  Meta 16 da ENCLA 2006 

10
  Brasil, Lei nº 9.613/98, art. 10A 

11
  Resolução COAF nº 16, de 28/03/07, e Circular BCB nº 3.339, de 22/12/06 (art. 1º, § 2º) 
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 Extinção do instituto do foro especial por prerrogativa de função12; 

 Aprovação do anteprojeto ENCLA, definindo qualquer infração penal 

como crime antecedente ao de lavagem de dinheiro; e 

 Aprovação de dispositivo legal permitindo a alienação antecipada de 

bens sob constrição, preferencialmente em leilão ou pregão eletrônico, 

para preservação de seu valor. 

Portanto, muitas alterações foram promovidas. Entretanto, outras dependem 

de aprovação, já que a dinâmica da sociedade moderna e os avanços tecnológicos 

exigem avaliações e mudanças constantes. 

Por fim, o aperfeiçoamento dos órgãos de inteligência do Estado em suas 

respectivas áreas de atuação (inteligência estratégica, militar, competitiva, fiscal, 

artificial etc) e a produção do conhecimento estratégico ou tático/operacional 

contribuirão para a tomada de decisão e emprego do poder nacional no 

enfrentamento dos crimes transnacionais e praticados por organizações criminosas, 

estando entre eles o de lavagem de dinheiro e demais crimes conexos. 

 

Por Willis Pereira da Silva 

Em 2 de outubro de 2007 

 

                                            
12

  Arts. 102, 105 e 108, todos da CF/88, c/c art. 84 do CPP (DL nº 3.689/41). 
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