
FAZ 20 ANOS! 
 
Fruto de pressão internacional, a lei de lavagem de ativos brasileira 
(Lei nº 9.613/98), instituída em 3 de março de 1998, apresentou 
nesses 20 anos momentos distintos de eficácia. 
 
Embora tardia, já que criada 12 anos após a legislação americana 
(1986), e também após normativos de outros estados nacionais, a 
lei brasileira apresentou um período de inaplicabilidade, o que 
incentivou a criação de Comissão no âmbito do Centro de Estudos 
Judiciários - CEJ (Portaria CJF nº 98, de 04/09/2002) para propor 
iniciativas para dar efetividade à aplicação da lei. 
 
Após a pesquisa (Uma análise crítica dos crimes de lavagem), 
ocorrida em 2001, o Conselho da Justiça Federal instituiu Comissão 
destinada a propor sugestões para dar efetividade ao cumprimento 
da lei de “lavagem” de dinheiro, com participação de representantes 
de órgãos e entidade, presidida pelo ministro Gilson Dipp.  
 
O trabalho desenvolvido pela Comissão (Justiça Federal, Ministério 
Público Federal, Polícia Federal, Banco Central, Receita Federal, 
COAF e Febraban) apresentou sugestões e recomendações, que 
contribuíram para aprimorar o combate à lavagem de dinheiro. 
  
Em 2003, foram criadas na Justiça Federal as varas especializadas 
no processamento e julgamento dos crimes de “lavagem” de 
dinheiro, contra o sistema financeiro nacional e os praticados por 
organizações criminosas (Resolução nº 314/2003, do CJF), após a 
elaboração de relatório da Comissão prefalada (Portaria CJF nº 98, 
de 2002). 
 
Ainda, em 2003, foi criada Estratégia Nacional de Combate à 
Lavagem de Dinheiro (Encla), e, logo depois, também de Combate 
à Corrupção (Enccla), que atua na articulação de órgãos e 
entidades públicas e da sociedade civil nas atividades de prevenção 
e combate aos novos delitos, ora em apreciação.    
 
Em 2012, a lei nº 12.683, de 2012, deu nova redação à lei de 
lavagem de ativos, alargando o espectro de infrações penais 
antecedentes do novel crime. 
 
Também as leis Anticorrupção (Lei nº 12.846, de 2013), que dispõe 
sobre a responsabilização administrativa e civil de PJs pela prática 



de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e 
de Organizações Criminosas (Lei nº 12.850, de 2013), que define 
organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os 
meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o 
procedimento criminal, contribuíram para o aprimoramento de sua 
aplicação. 
 
Indiscutivelmente, a Ação Penal nº 470 (mensalão) e a Operação 
Lava-Jato ajudaram a consolidar a aplicação da lei de lavagem de 
ativos. 
 
Por fim, em outubro de 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
reafirmou (HC nº 126.292), por seis votos a cinco, o entendimento 
de que o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal (princípio da 
presunção de inocência), não impedia o início da execução da 
penal após condenação em segunda instância.  
 
Assim, em sua plena aplicabilidade, percebe-se claramente a 
importância desse tipo penal (“lavagem” de dinheiro - LD) para 
combater delitos de tamanha capacidade lesiva ao tecido social. 
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