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1. Tema: “A delinquência desconhece fronteiras: estratégias de combate à 

lavagem de dinheiro e ao crime organizado transnacional. ” 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

  

Senhoras Delegadas e Senhores Delegados, antes de adentrar no formalismo do 

guia, é hora de destruir a reputação dos nossos diretores. Assim, sem mais delongas, 

conheçam nossos(as) diretores(as) da pior forma possível:  

De cara apresento a dona da risada mais escandalosa e contagiante do comitê: 

Aline Seixas. Turismóloga, macauense com orgulho e Grafitheira por amor, a aluna do 

7º período de direito recebeu, na última edição da SOI, o título de #DeleSexo. A célebre 

frase “sexo é bom”, proferida durante a simulação pela então delegada justifica a justa 

titulação. Aline divide seu coração com seus muitos maridos, dentre os quais estão os 

diretores desse comitê. Todos eles temem seu marido oficial, cujo nome nunca 

compreendemos. 

Meu Santo Inácio de Loyola! Ai meu papagaio! Apresento a mais natalense de 

todas as assuenses: Ana Karidza, blogueira do 5º período. Karidza sempre residiu em 

Natal, mas costuma dizer que é de Assu e que viaja para lá todos os finais de semana. 

Famoso “L” para fugir das nossas longas reuniões. É tanto que, quando perguntada 

sobre os amigos da terrinha interiorana, afirma que saiu de lá muito nova e por isso não 

conhece ninguém. “L” confirmado com sucesso, amigos. Não bastasse a complicação na 

definição de sua terra natal, quando o assunto é o horóscopo e signos do zodíaco, ela se 

define como uma ex-escorpiana e atualmente sagitariana. Segundo a revista capricho, 

citada pela própria Karidza, ocorreu um realinhamento entre os astros, fato que 

provocou essa mudança no signo. A menina Karidza, até hoje, processa astrólogos que 

fizeram previsões pra o seu futuro ainda na vigência do seu signo anterior. Nesse guia, 

Karidza é responsável pelos parágrafos mais longos. No início ela queria escrever as 30 

páginas num parágrafo só, mas conseguimos convencê-la a mudar de ideia. Para os 

delegados que ficarão na responsabilidade dele, mandar e-mail é melhor que whatsapp. 

Karidza não é uma pessoa muita dada às novas tecnologias. 

Diretamente de Currais Novos, chegou a hora de vocês conhecerem nosso 

#DireTrump: Leonardo Pinheiro. Estudante do curso de Direito da UFRN, Léo 

encontra-se na sua 6ª Habeas Copus – isso mesmo, sua contagem não é feita por 

períodos, mas sim pelo número de calouradas do curso que ele já foi, ou o número de 

vezes em que ele ficou com a mesma menina em todas elas. E mesmo experimentando 

frequentes open bars, nosso #DireSemEscrúpulos é fã mesmo da água Santa Joana – 
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mas nunca lembra de beber um pouco dela para evitar vomitar em roseiras. Além disso, 

vocês também podem chamá-lo de #DireTopaTudo, pois Léo é daqueles que não fura 

sequer uma resenha. E deve ser por isso, que em seu coração guarda profundo rancor de 

todos aqueles que furam rolés em grupo. Por falar em grupo, ele realmente só quer O 

GRUPO nos rolés, ninguém a mais, ninguém a menos, é o famigerado #DirePanela. 

Outro fato peculiar dele é que, por ser filho de uma nutricionista, Léo se vê obrigado a 

comer escondido as besteiras que tanto ama: dizem que ele come pizza nas escadas do 

seu prédio para não ser pego. E por fim, você ainda pode realizar o grande sonho deste 

garoto e convidá-lo para ir para a Pedra da Boca. Só lembrem de tirar muitas fotos, pois 

nosso #DireEmChamas possui uma pasta em seu bloco de notas com legendas para 

todos os tipos imagens. 

Rodolfo Sant’Anna Costa Barbosa é um aplicado acadêmico do 7º período do 

glorioso curso de Direito da UFRN e está dirigindo maravilhosamente seu primeiro 

comitê na SOI como Diretor Acadêmico. Lindo, magro e estiloso, são palavras que 

podem definir esse #DireGato. Como se isso tudo não fosse suficiente, ele ainda tem os 

olhos azuis, é um dos responsáveis pela melhor grea de todos os tempos. Como pode??? 

O mundo é injusto mesmo. Porém, como nem tudo na vida é perfeito, temos que 

comentar que ele é o dono dos cortes mais pesados, então, se ele te escolher pra Cristo, 

saiba que vai escutar MUITAS vezes: “Mulher, melhore”; “Nam”; “você acha que não 

tenho o que fazer não”. Siiim, não podemos esquecer o principal. Se por algum acaso 

você, delegadinho, olhar pra mesa e notar alguma coisa estranha, não se assuste, só 

observe, pois é peculiar mesmo o jeito que ele morde a língua quando escreve. E pra 

finalizar, é CERTEZA que ele SEMPRE vai mexer no cabelo quando for explicar 

alguma coisa e se tiver crente que está certo, seu dedinho indicador vai apontar ao bater 

na mesa diversas vezes. Sendo assim, delegadinhos, aproveitem ao máximo esse 

#DireMaravilhoso que tenho certeza que vocês vão brilhar muito nessa simulação, do 

jeito que ele gosta. 

Rossiny, Rossane ou Rofilho, até hoje é um mistério para todos nós o seu 

verdadeiro nome. Ele é atualmente o excelentíssimo senhor presidente da Sociedade de 

Debates da UFRN, e se encontra no 5º período do glorioso curso de direito da nossa 

universidade. É o orgulho da cidade de Janduís, no interior do RN. É conhecido na 

UFRN como o rei dos memes e das artes, talento que talvez tenha sido despertado 

devido a seu encontro com Gretchen quando mais novo. Utiliza da sua habilidade 

“photoshopica” para criar os flyers e imagens de todos os 782 projetos de extensão que 
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faz parte. Ele ficou na lembrança de todos graças a sua participação histórica na festa de 

encerramento da SOI de 2016, onde resolveu tirar um cochilo nas graminhas do Beach 

Club, e foi alvo de paparazzi, que intitularam o momento de “se não for pra sair da festa 

assim, eu nem saio”. Você também pode se lembrar desse garotinho das ruas de Caicó, 

onde no carnaval de 2017 foi vestido da famigerada fantasia de “contatinhos”, na qual 

foi preciso mais umas três folhas para conseguir  anotar todos os nomes, verificar 

disponibilidade da foto com os seus respectivos diretores. Além disso é uma pessoa 

muito responsável, comprometida, inteligente e que se doa 100% para tudo que faz. 

Ficamos muito felizes por ele fazer parte desse comitê. 

Dalvan, tem 24 anos de sonho, de sangue e de América do Sul. Este leonino que 

está no 7º período do curso de Direito na UFRN é viciado em café. Natural de Serrinha 

dos Pintos-RN adora andar de bicicleta e ostentar as belas paisagens do seu interior por 

meio de fotos no Instagram. Além disso, é amante das poesias e nelas relata as coisas da 

vida. Nosso Direintelectual possui uma vasta experiência com simulações, já tendo 

participado da UNISIM, ter sido diretor assistente da SOI em 2016, no comitê da OMT. 

Para terminar de lacrar com a cara dos demais discentes desta Instituição é o atual 

vencedor do 3º torneio de Debates da Sociedade de Debates da UFRN. Se nada der 

certo neste curso ele pode ser um excelente cobrador de ônibus, habilidade já 

demonstrada em certo trabalho acadêmico. Dalvan aprecia as amizades e as desfruta 

com breves passeios no Shopping Midway, onde costuma derrubar sorvete nos pés de 

suas melhores amigas. 

Amigos, já tratamos vocês com o uso desse termo, afinal, um dos frutos das 

simulações são as amizades. Todas essas mal traçadas linhas foram escritas para que 

pudéssemos deixar uma mensagem simples para vocês: encarem as simulações com 

seriedade, mas não exagerem nisso, entendem? Estudem, leiam, compreendam as 

questões políticas dos países que representarão, mas brinquem, façam amizades, 

interjaram. Simulação é um misto de tudo isso. 
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1. INTRODUÇÃO 

Senhoras Delegadas e Senhores Delgados, superada a fase informal do guia, 

adentramos agora na análise do tema proposto, com o fim de norteá-los nas pesquisas e 

para otimizar e direcionar os debates nos dias de simulação. 

Assim, o primeiro ponto dessa obra é constituído por um tópico direcionado para 

o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) em si. Objetivando, 

inicialmente, a aquisição de conhecimentos básicos sobre o contexto histórico de 

surgimento do órgão, sua estrutura e funcionamento, bem como as diretrizes e poderes 

de agir. 

Feita essa primeira abordagem, avançaremos para o estudo do crime organizado 

transnacional. Aqui, é necessário um recorte histórico inicial que, logicamente, perpassa 

o surgimento das máfias italianas e também nos Estados Unidos da América (EUA). A 

arquitetura das redes criminosas e conexões com o poder público também serão 

abordadas nesse tópico. Por fim, imprescindível analisar brevemente as principais 

atividades desenvolvidas pelo crime organizado transnacional.  

Para completar o tópico visto anteriormente, é imprescindível expor a outra 

faceta do tema proposto, qual seja, a lavagem de dinheiro. Aqui, o ponto de partida será 

a compressão inicial da prática delituosa. Para, imediatamente, abordar as principais 

fases da lavagem de dinheiro, no caso, a colocação, ocultação e integração. Porém, a 

compreensão do tema só restará completa com o detalhamento dos múltiplos caminhos 

usados para “lavar” capitais. 

No último ponto do guia proposto, o objetivo é que as Senhoras e Senhores se 

debrucem no estudo do esforço internacional para o combate da lavagem de dinheiro e 

do crime organizado transnacional. Para isso, éimportante abordar convenções e grupos 

de trabalho que desde meados do século passado desenvolvem e propõem medidas para 

enfrentamento dessas problemáticas. Também é crucial notar o papel fundamental da 

UNODC, enquanto guardiã de três convenções emblemáticas para as temáticas 

desenvolvidas aqui. 

Sejam bem-vindos ao Comitê do UNODC! Bons estudos! 
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2. O ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DROGAS E CRIMES 

(UNODC) 

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) constitui uma 

agência da Organização das Nações Unidas (ONU) e encontra-se subordinado à 

Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) e ao Conselho Econômico e Social 

(ECOSOC)1. Com sede em Viena, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 

Crimes possui um centro e coordenação em Nova York, além de 21 escritórios – 

nacionais e regionais - cobrindo mais de 150 países2. 

O trabalho do UNODC é mundialmente reconhecido e se baseia nas três 

convenções internacionais de controle de drogas, nas convenções contra o crime 

organizado transnacional e contra a corrupção, bem como nos instrumentos 

internacionais contra o terrorismo. 

Atuante no combate ao crime organizado e às drogas ilícitas, sua laboração 

abrange as áreas da saúde, justiça e segurança pública, agindo de modo específico nas 

áreas de corrupção, tráfico de seres humanos, lavagem de dinheiro, terrorismo, drogas e 

HIV3. Além disso, contribui para o reforço do Estado de Direito e promove a 

estabilidade dos sistemas da justiça criminal junto aos estados. 

 

2.1. Instituições precedentes e contexto histórico 

 

 Antes de adentrar no cenário da consolidação do Escritório das Nações Unidas 

sobre Drogas e Crime (UNODC), é necessário abordar as convenções precedentes que 

serviram de base para sua consolidação. Nesse sentido, a Convenção das Nações Unidas 

Contra o Tráfico Ilício de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, conhecida como 

Convenção de Viena de 1988 representou um marco no combate a crimes 

transnacionais, sendo o primeiro instrumento que estabeleceu a definição 

                                                           

1 NAÇÕES UNIDAS. Programas, Fundos e Agências especializadas. Disponível em: 

<http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/programas-fundos-agencias/>. Acesso em: 11 mar. 2017. 
2 SIMULAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS. Guia de estudos – Escritório das Nações Unidas para drogas e crimes, 2011. Disponível em: < http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/unodc/>. Acesso em: 11 de mar. 2017. Disponível em: <http://www.soi.org.br/upload/8ac1addbf836efb65c149c60220e2b350e473fac3b60cccf13862b07d2be32e1.pdf> Acesso em: 22 de mar. 

2017 
3 NAÇÕES UNIDAS. Unodc. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/agencia/unodc//>. Acesso 

em: 11 de mar. 2017. 
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internacionalmente acatada sobre o crime de lavagem de dinheiro. Tal Convenção 

determinou que os estados-membros tinham o dever jurídico de incriminar a lavagem de 

dinheiro oriunda do tráfico ilícito de drogas, conforme aponta Carla De Carli tal 

imposição tinha um objetivo claro: excluir o principal estímulo do tráfico4: 

 

“O preâmbulo da Convenção enfatiza a magnitude e a crescente 

tendência na produção, na demanda e no tráfico ilícito de 

entorpecentes e de substâncias psicotrópicas; e reconhece os vínculos 

existentes entre o tráfico ilícito de entorpecentes e outras atividades 

criminosas organizadas, que minam as economias lícitas e ameaçam a 

segurança e a soberania dos Estados. Afirma que os consideráveis 

rendimentos financeiros gerados pelo tráfico permitem às 

organizações criminosas transnacionais invadir, contaminar e 

corromper as estruturas da administração pública, as atividades 

comerciais e financeiras lícitas e a sociedade em todos os níveis”5. 
 

 Aos poucos a criminalidade organizada ganhou caráter de empresa globalizada, 

mostrando-se imprescindível a cooperação internacional para seu combate. Neste 

ínterim, em 1989 o primeiro organismo intergovernamental foi criado com o intuito de 

promover políticas nacionais e internacionais para o combate à lavagem de dinheiro, o 

denominado Grupo de Ação Financeira (GAFI)6. 

O GAFI, no ano de 1990, publicou 40 recomendações, que engloba questões 

penais, financeiras e de cooperação internacional acerca do tema. Embora tais 

recomendações não tenham caráter obrigatório, sua força e respeitabilidade não foram 

desconsideradas em nenhum momento, visto que tal organismo internacional é 

considerado até hoje um dos mais relevantes do mundo7. 

Em 2001, após os ataques de 11 de setembro às torres do World Trade Center, 

foi acrescentado como missão do GAFI o combate ao financiamento do terrorismo, 

sendo elaboradas 8 recomendações especiais relacionadas a essa temática, que no ano 

de 2004 foram complementadas com a nona recomendação especial. No contexto atual 

as 40 Recomendações do GAFI e as 9 Recomendações especiais do Grupo de Ação 

                                                           

4 BRAGA, Juliana Toralles dos Santos. Histórico da evolução do “processo antilavagem de dinheiro” no mundo. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8426> Acesso em: 23 de mar.2017 
5 DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro – Ideologia da Criminalização e Análise do 

Discurso. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008. 269 p. 
6BRAGA, Juliana Toralles dos Santos. Histórico da evolução do “processo antilavagem de dinheiro” no 

mundo. Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8426> 

Acesso em: 23 de mar.2017 
7 BONFIM, Marcia Monassi Mougenot;  BONFIM, Edilson Mougenot. Op. cit. p. 19. 
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Financeira são consideradas princípios universais na matéria de lavagem de dinheiro e 

terrorismo.  

O caráter de empresa globalizada da criminalidade chegou até a região 

Caribenha, considerada um dos maiores paraísos fiscais do mundo, e passou a gerar 

preocupação. Diante disso, em 1990 ocorreu a Conferência do Caribe sobre Lavagem de 

Dinheiro proveniente das Drogas, realizada em Aruba e reuniu representantes de 

praticamente todos continentes, sendo a mola precursora para a formação do Grupo de 

Ação Financeira do Caribe (GAFIC), sob influência do GAFI. O GAFIC elaborou 21 

tópicos adicionais às Recomendações do GAFI, voltados especificamente para a região 

do Caribe8. 

Na Europa, no âmbito do Conselho Europeu, em 1990, nasce a Convenção sobre 

Lavagem de Dinheiro, Busca, Apreensão e Confisco dos Produtos do Crime – 

conhecida como Convenção de Estrasburgo. Tal convenção proporcionou uma extensão 

do rol de crimes antecedentes à lavagem de dinheiro a fim de abranger outras condutas 

que tragam benefícios econômicos e não apenas o tráfico ilícito de entorpecentes e os 

crimes correlatos, como havia previsto a Convenção de Viena9.  

O Conselho das Comunidades Europeias elaborou em 1991 a Diretiva 91/308/ 

CEE, objetivando a estipulação de medidas para prevenir e dificultar a utilização do 

sistema financeiro no branqueamento de capitais em face da preocupação com a 

utilização de entidades de crédito e instituições financeiras10. 

No ano de 1992 ocorreu a XXXII Assembleia Geral da OEA, nesta foi aprovada 

o “Regulamento Modelo sobre Delitos de Lavagem Relacionados com o Tráfico Ilícito 

de Drogas e outros Delitos Graves”, elaborado pela Comissão Interamericana para o 

Controle e Abuso de Drogas – CICAD. Tal comissão foi criada pela OEA almejando o 

desenvolvimento uma estratégia continental de combate ao narcotráfico e às práticas 

criminosas ligadas a este11. 

O Grupo Egmont foi criado em 1995 e é em síntese uma rede internacional, onde 

as unidades financeiras de inteligência de cada país trocam informações, com o intuito 

                                                           

8 Disponível em: <www.coaf.com.br> Acesso em maio de 2010. 
9 BRAGA, Juliana Toralles dos Santos. Histórico da evolução do “processo antilavagem de 

dinheiro” no mundo. Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8426> 

Acesso em: 23 de mar.2017 
10 IDEM 
11 RISSI MACEDO, Carlos Márcio. Lavagem de dinheiro – Análise crítica das Leis 9.619, de 03 

de março de 1998 e 10.701 de 09 de julho de 2003. Curitiba: Juruá, 2009. 187 p. 
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de promover ações mais eficientes e coordenadas no combate ao branqueamento de 

capitais. Visto que com a descoberta da rota percorrida pelo dinheiro decorrente do 

narcotráfico ou de outros crimes graves, pode-se chegar aos grandes criminosos12. 

Idealizado por Kofi Atta Annan, ex-secretário-geral da ONU, foi criado em 1997 

o UNODC, com o objetivo de abordar questões referentes a fiscalização de 

entorpecentes, prevenção de delito e terrorismo internacional em todas as suas formas.  

O Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes é, portanto, fruto da fusão do 

Programa das Nações Unidas para Controle de Drogas e o Centro para a Prevenção 

Internacional do Crime.  

 

2.2. Estrutura e funcionamento 

 

O Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crime emprega entre 1.500 e 

2.000 pessoas em todo o mundo, tem sua sede em Viena - Áustria, com 21 escritórios de 

campo e dois escritórios de ligação em Bruxelas e em Nova York. O Diretor Executivo 

da agência é nomeado pelo Secretário-Geral das Nações Unidas. Desde 2010, tal cargo 

do organismo é ocupado por Yuri Fedotov, ex-embaixador da Rússia no Reino Unido. 

O Escritório visa, a longo prazo, maximizar o conhecimento sobre temas 

relacionados a drogas, crimes, terrorismo e questões como a corrupção, em instituições 

governamentais e agências. Almeja também expandir a consciência dessas questões na 

opinião pública com o intuito de preparar os governos para que lidem com tais assuntos 

da melhor forma, seja em âmbito global, nacional ou comunitário. 

Para além do caráter técnico do UNODC, há também a possibilidade de 

instauração de comitês de negociação política sob a sua jurisdição, através de resoluções 

da Assembleia Geral das Nações Unidas. Para estes comitês, a regra é que estejam 

presentes todos os membros da ONU, uma vez que, pelo envolvimento efetivo dos 

representantes plenipotenciários13 dos Estados presentes, as propostas elaboradas terão 

um maior respaldo no ambiente internacional. Apesar disso, todas as resoluções 

adotadas nestas condições têm caráter meramente recomendativo. 

                                                           

12 BRAGA, Juliana Toralles dos Santos. Histórico da evolução do “processo antilavagem de 

dinheiro” no mundo. Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8426> 

Acesso em: 23 de mar.2017 
13 Agente diplomático investido de plenos poderes de representação de Estados ou Organizações 

Internacionais, em relação a uma missão especial. 
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Aproximadamente 90% do financiamento do Escritório vem de contribuições 

voluntárias, principalmente de governos. Os 10% restantes provêm do orçamento 

regular da ONU, isto é, fundos destinados à ONU como um todo para pagar pessoal, 

infraestruturas básicas e outras atividades14. 

O UNODC desempenha um papel importante quando fornece análises e 

conhecimentos objetivos aos Estados membros e facilita o debate político entre posições 

conflitantes. Cumpre enfatizar que tal agência opera sob três principais linhas: a 

primeira é através de escritórios de campo que coordenam projetos que se destinam a 

melhorar a capacidade dos Estados-Membros para combater as drogas, crime e 

terrorismo em todo o Estado; a segunda se dá quando é realizada uma extensa pesquisa 

e trabalho analítico criando relatórios, a fim de ajudar os Estados Membros na tomada 

de decisões políticas e operacionais para seus respectivos Estados; E finalmente, a 

terceira ocorre por meio da luta para prestar assistência na ratificação e implementação 

dos tratados internacionais pertinentes, desenvolvimento de legislação nacional sobre 

estas questões e assistência geral para sustentar o compromisso de implementar essas 

diversos tratados e leis15. 

 

2.3. Diretrizes e poderes de agir 

 

São três as diretrizes que norteiam os trabalhos desenvolvidos pelo UNODC - o 

trabalho normativo, a pesquisa e análise e a assistência técnica. No tocante aos trabalhos 

normativos, cabe destacar que o UNODC ajuda os Estados na ratificação e na 

implementação dos tratados internacionais, e no desenvolvimento das legislações 

nacionais sobre drogas, criminalidade, tráfico, corrupção e terrorismo. Nessa vertente, O 

UNODC também oferece serviços técnicos e operacionais para órgãos de execução e de 

controle estabelecidos pelos tratados internacionais16. 

Não obstante aos aspectos normativos, o Escritório também tem o seu trabalho 

voltado ao desenvolvimento de pesquisas e análises sobre os temas com os quais atua, 

proporcionando um conhecimento mais específico e ampliando a compreensão dos 

                                                           

14 IDCP. UNODC. Disponível em: <http://idpc.net/policy-advocacy/global-advocacy/global-

system-drug-control/unodc/read-more> Acesso em: 20 de mar. 2017 
15 UNODC. UNODC e corrupção.Disponível em: http://www.unodc.org/lpo-

brazil/pt/corrupcao/index.html. Acesso em 12 de mar.de 2017. 
16 Em um Tratado Internacional tais órgãos são responsáveis pela fiscalização e controle da 

execução de suas normas por parte dos Estados-membros. 
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problemas relacionados às drogas e a criminalidade, além de estabelecer políticas e 

estratégias efetivas de combate. 

Por fim, o UNODC também fornece assistência técnica aos Estados, por meio de 

cooperação internacional, a fim de aumentar a capacidade destes no que tange ao 

combate efetivo às práticas delituosas abordadas. Em síntese, os projetos idealizados 

nos diferentes países têm início com a identificação de exemplos e boas práticas que 

sejam relevantes não apenas para o contexto local, mas também capazes de contribuir 

para uma estratégia internacional sobre o seu eixo temático principal. 

Um exemplo dessa atuação é o Programa Global contra a Corrupção, que apoia 

projetos que identificam, disseminam e aplicam boas práticas na prevenção e controle 

da corrupção. Para isso, o UNODC produz guias técnicos e de políticas, como o Kit 

Instrumental Anticorrupção, além de publicações baseadas em missões e relatos de 

casos de diversos países. Assim, trabalha para coordenar e facilitar o desenvolvimento 

de estratégias e de metodologias para o enfrentamento global da corrupção17. 

3. O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL 

3.1. Origens – De Robin Hood e Lampião às máfias, cartéis e facções criminosas 

 

Roubar dos ricos para encher as mesas dos pobres. Com esse enredo a história de 

Robin Hood, o herói mítico inglês, foi sendo incorporada na cultura britânica. O 

“príncipe dos ladrões” também não atuava só, ao seu lado, estava um grupo de amigos 

engajados na empreitada – que de tão romântica, talvez não mereça ser chamada de 

criminosa. 

Em terras brasilis, os mitos têm forma, carne, ossos e caminham com sandálias 

de couro pela terra árida do sertão nordestino. Virgulino Ferreira, o Lampião, liderou o 

movimento do cangaço – uma referência a canga, peça de madeira que une o boi ao 

arado – e percorreu extensas áreas realizando saques, impondo medo aos coronéis etc. 

As visões sobre o movimento são conflitivas, principalmente, entre os relatos do Estado 

e aqueles alimentados pela população. 

Os casos anteriores são exemplos de organizações primitivas, embrionárias, 

inclusive, em relação a outros movimentos da mesma época, como será verificado na 

sequência. Mas servem bem para analisar o processo de aparelhamentos que as 

                                                           

17 Disponível em: http://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/corrupcao/index.html. Acesso em 12 de 

mar.de 2017 
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organizações criminosas sofreram no último século, influenciada pelas revoluções 

industriais, globalização e a sociedade de consumo, por exemplo. É importante 

esclarecer que não há período temporal bem definido no que se refere ao surgimento do 

crime organizado, mas existem marcos merecedores da atenção dos pesquisadores 

contemporâneos, portanto, merecem registro. 

Nesse sentido, conforme o historiador Jeffrey Robinson, citado por Bismark18 , 

em 1890, no Hotel City Bank, em Viena, Itália, teriam se reunido vinte homens de 

nacionalidades diversas com o objetivo de estabelecer alianças criminosas. Ainda sobre 

as máfias italianas, Bismark sentencia que esses grupos – formados por pessoas de alto 

poder aquisitivo - surgiram com o intuito de montar um poder paralelo, visto a 

desconfiança com relação ao Estado. 

No contexto do parágrafo anterior, o modo de auferir os lucros advinha do 

narcotráfico, mas, posteriormente, as atividades foram diversificadas. Guilherme Cunha 

Werner19 (2009), complementa que os italianos e irlandeses em movimentos de 

imigração para o novo mundo, principalmente os EUA, foram responsáveis pela difusão 

da estrutura do crime organizado, originando o Cosa Nostra20americano. Vale registrar 

que a estruturação econômica desse grupo ocorreu no período de vigência da lei seca 

(1919 – 1933), pelo contrabando e comercialização de bebidas. 

Os EUA também foram responsáveis por celebrizar outra figura mítica que deu 

bases ao crime organizado, o Al Capone, posteriormente, reproduzido nos filmes de 

“velho oeste”. Em outro sentido, a superação das duas grandes guerras também 

influenciou no desenvolvimento desses grupos, tendo em vista o surgimento do 

processo de globalização – que globaliza o consumo, mas também as diferenças e a 

especialização dos grupos de delinquentes. 

Avançando na construção de um panorama histórico sobre o crime organizado, 

necessário mencionar o surgimento dos cartéis na América Latina, Sinaloa, no México, 

Cartel de Medellín e Cali, na Colômbia são casos paradigmáticos. Esses grupos 

                                                           

18 B. FILHO, Francisco Bismarck. Crime organizado transnacional tráfico de seres humanos. 

2005. Disponível em: 

<http://www.policiacivil.pa.gov.br/sites/default/files/artigos/crimeorgbismarck.pdf>. Acesso em: 10 mar. 

2017. 
19 WERNER, Guilherme Cunha. O Crime Organizado Transnacional e as Redes 

Criminosas.:Presença e. Influência nas Relações Internacionais Contemporâneas. 2009. Disponível em: 

<www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/.../GUILHERME_CUNHA_WERNER.pdf>. Acesso em: 10 

mar. 2017. 
20 Uma das organizações criminosas mais conhecidas da atualidade, tendo já sido a mais poderosa 

em todo os EUA. 
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conseguiram ganhar projeção a partir da comercialização de drogas ilícitas e se 

promoveram por meio das políticas proibicionistas locais, influenciadas pelos 

movimentos de “lei e ordem” dos EUA, protagonizados pelos presidentes Nixon e 

Reagan. 

¿Plata o Plumo?21Aqui vale citar “Narcos”, trama sobre a ascensão e queda de 

Pablo Escobar Gaviria, líder do Cartel de Medellín, na Colômbia. A série foi produzida 

pela Netflix, dirigida por José Padilha. “Narcos” constrói um relato revelador sobre o 

fortalecimento do poder da organização criminosa frente ao poder estatal e, 

consequentemente, a reação desse último personagem, ora de enfrentamento, ora 

promíscua. A trama também é importante para aguçar a percepção no que diz respeito 

ao impacto da criminalidade organizada na vida em sociedade. 

 

3.2. Além das fronteiras – a transnacionalidade do crime organizado 

 

Com o desenrolar da história, o crime organizado tomou grandes proporções, 

passando a desconhecer fronteiras e ignorar legislações pátrias. Nesse ínterim, a 

transnacionalidade se tornou uma característica predominante da criminalidade 

organizada que não traz prejuízos apenas para um único país, mas para toda economia 

mundial. Apesar disso, para Clementino, “é preciso reconhecer que a criminalidade 

organizada – aquela exercida pelas organizações criminosas – não é um fenômeno 

necessariamente atrelado ao transnacionalismo”22. Esse foi o contexto de surgimento 

das primeiras organizações criminosas, restritas aos territórios berços de suas origens.  

Para uma melhor compreensão da prática delituosa, merece destaque o seu 

modus operandi, isto é, a maneira como os agentes atuam e se articulam a fim de que o 

crime seja operado e consumido com seus objetivos atingidos. 

A estruturação das organizações em muito se assemelha à estrutura e 

funcionamento de uma atividade empresarial, sendo a intenção criminosa o seu 

principal motor. O sistema de cadeias integradas e hierarquizadas de sujeitos, 

organizados em diferentes escalões e responsáveis por funções específicas, torna 

possível a prática da atividade ilícita geradora de lucro.  

                                                           

21 Frase utilizada por Pablo Escobar para subornar agentes estatais políticos etc: ou recebe o 

suborno (plata) ou serão mortos (chumbo). 
22 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. Cooperação Jurídica Internacional Penal-Tributária e 

Transnacionalidade. São Paulo: Quartier Latin, 2016. 
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A partir de análises realizadas pela Divisão de Repressão ao Crime organizado e 

de Inquéritos Especiais (DCOIE) do Departamento de Polícia Federal brasileira, 

Cordeiro23 reúne em sua pesquisa os principais aspectos da composição de uma 

organização criminosa:  

 

“a) Cérebro da Organização – concentra o poder de decisão e de onde 

vem as ordens para serem cumpridas; b) Poder Econômico e 

Financeiro – representa recursos da organização que podem estar 

distribuídos no país ou no exterior; c) Poder de Representação – uma 

organização criminosa estruturada necessita de capacidade de 

influenciar e corromper, em suas mais variadas formas; d) Poder de 

Mobilidade – é a aptidão para alternar as possibilidades de emprego 

de suas atividades e as estratégias diante das diversidades que vierem 

a surgir; e) Contabilidade – a checagem de lucros e prejuízos de uma 

organização criminosa é a questão de sobrevivência, pois a partir das 

análises desenvolvidas por este setor é que serão definidas as 

estratégias de cunho empresarial a serem adotadas com vistas à 

ampliação dos negócios ilícitos lucrativos e à redefinição de outros 

que estejam causando prejuízos; f) Fachada Legal; e g) Frente 

Operativa – toda organização criminosa possui seu grupo operacional, 

o qual atua mediante intimidação e realizando os serviços ‘sujos’ 

contra aqueles que possam ser uma ameaça para o grupo” 
  

Ainda, a lavagem de dinheiro, tópico a ser abordado em momento posterior, 

também apresenta estreita relação com a criminalidade organizada transnacional, 

configurando um dos pilares de seu modus operandi. A fim de ocultar a natureza ilícita 

do capital obtido a partir da atividade criminosa, os recursos são integrados à economia 

formal, de modo que pareçam legais e legítimos. Posteriormente, o capital é reinvestido 

na prática de outros crimes, quais sejam o tráfico de drogas, tráfico humano, obtenção 

de armas para atuação dos grupos e corrupção de agentes estatais. O ciclo criminoso se 

perpetua a partir da ineficiência dos Estados no monitoramento financeiro e econômico 

das transações realizadas.  

 A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado – também 

chamada de Convenção de Palermo por ter sido aprovada em Conferência de mesmo 

                                                           

23 CORDEIRO, Marcello Diniz. Enfrentamento integrado e globalizado da criminalidade 
organizada transnacional: Estudo de caso: operação oceânica. 2009. 138 f. Dissertação (Mestrado) - 

Curso de Direito, Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2009. 
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nome – traz os elementos característicos do crime organizado transnacional. É disposta 

pelo artigo 2º, alínea b,a definição de grupo criminoso organizado24: 

 

a) “Grupo criminoso organizado”- grupoestruturado de três ou mais 

pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o 

propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na 

presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, 

um benefício econômico ou outro benefício material; 
 

Dentro desse contexto, a globalização, fenômeno de integração mundial, 

também trouxe efeitos perceptíveis para a criminalidade. A facilidade e rapidez do 

compartilhamento de informações e transporte de produtos, bem como a não mais 

existência de barreiras econômicas e, por vezes geográfica, entre os países tiveram papel 

fundamental na ascensão do império do crime. O funcionamento de uma organização 

criminosa transnacional, dependente de um complexo sistema de transações financeiras, 

é facilitado pelo desfazimento de fronteiras econômicas. 

 

 

3.3. As duas faces do Estado: conexões do crime com o Poder Público 

  

Nas últimas décadas, o fortalecimento estrutural e econômico das organizações 

criminosas trouxe uma série de consequências para os Estados envolvidos com a 

problemática. Os grupos não medem esforços a fim de conseguir seu principal objetivo: 

o lucro obtido através da prática de atividades ilícitas.  

A priori, as legislações dos principais países alvos para instalação de bases do 

crime organizado transnacional não trazem medidas fiscalizatórias suficientes para que 

haja um monitoramento que resulte um efetivo combate à transnacionalização do crime 

organizado. Assim, por negligência estatal, há um estímulo à prática criminosa.   

Ainda há de se mencionar um outro lado que, por vezes, passa despercebido 

quando se analisa a relação do poder público com as organizações criminosas – a 

corrupção de agentes públicos e autoridades estatais. Geralmente, os grupos criminosos, 

com exceção do terrorismo, não veem o Estado como inimigo, mas sim como possível 

parceiro na consumação de suas práticas. A partir da troca de favores e benefícios 

                                                           

24Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004. Convenção das Nações Unidas Contra O Crime Organizado 
Transnacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2004/decreto/d5015.htm>. Acesso em: 19 jun. 2017. 
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mútuos, inclusive repartição de rendimentos, o poder estatal passa a fazer vistas grossas 

às irregularidades penais. Não mais vítima, o Estado, através de seus agentes, passa a 

ser cúmplice da criminalidade organizada.  

O Estado detém poder legítimo – em uma democracia, dado pelo povo – 

enquanto os grupos organizados almejam o poder como modo facilitador de se alcançar 

seus objetivos. O resultado é a formação de um Estado em paralelo amplamente 

estruturado e organizado com intenções criminosas que põem em jogo a soberania do 

Estado legítimo e suas bases democráticas e econômicas. 

Ainda, a violência e criminalidade urbana configuram como pilares estruturantes 

do Estado em paralelo formado, restando toda sociedade civil prejudicada com a 

ascensão criminosa. No que se refere ao narcotráfico, principalmente, Leal e Almeida 

constatam que os grupos responsáveis “dominam um território e a sua população, 

assumindo a tarefa de ordenamento social no lugar do Estado”- por isso, a denominação 

dada “Estado em paralelo”25. Com isso, torna-se menos dificultosa a atuação criminosa 

das organizações que, na maioria das vezes, oferecem à população local serviços que 

deveriam ser prestados pelo Estado.  

Em suma, os Estados – cumplices ou vítimas do crime organizado – mostram-se 

incapazes de sozinhos adotarem medidas de combate a essa problemática que traz 

imensuráveis prejuízos não só para seus territórios, mas para todo o globo. 

 

3.4. Principais atividades das organizações criminosas  

 

Diferentes faces das atividades criminosas globais integram um dos sistemas que 

mais arrecada dinheiro no mundo. Ao todo, estima-se que o crime organizado 

transnacional movimenta cerca de 1,5 por cento do PIB mundial, dos quais 70 por cento 

são “lavados” por meio de sistemas financeiros26. Assim, muitos são os meios que esses 

grupos atuam, sempre corrompendo fronteiras e em constante mutação, eles se 

introduzem nas mais obscuras atividades sociais, até àqueles presentes no dia-a-dia de 

cada cidadão. 

 

                                                           

25 LEAL, Glauber Andrade Silva; ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, crime 

organizado e território: poderes paralelos ou convergentes?. 2012.  
26 UNODC. Dinheiro sujo: quanto há lá fora?. Disponível em: <https://www.unodc.org/lpo-

brazil/pt/frontpage/2011/10/26-ilicit-money-how-much-is-there.html>. Acesso em: 13 de mar de 2017  
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A) Narcotráfico 

 

A preocupação com a venda de substâncias ilícitas na comunidade internacional 

está em constante intensificação desde o século XX, quando tal empreitada criminosa 

começou a causar conflitos nas relações políticas mundiais e estava crescendo como 

uma das atividades mais rentáveis e eficientes da indústria moderna27. Isso pois, apesar 

da grande concentração do narcotráfico na América Latina, as raízes de suas atividades 

estão espalhadas por todo o mundo, fazendo com que o caminho percorrido pelos 

entorpecentes envolva diversos países até atingir de fato o consumidor. 

Desse modo, passadas quase três décadas da Convenção das Nações Unidas 

Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, a qual se tornou 

símbolo dos esforços internacionais no combate ao tráfico de drogas, vê-se como 

resultado a quase extinção do desvio das substâncias psicotrópicas do comércio 

internacional para fabricação de drogas ilícitas28. Porém, tal medida chegou longe de 

impedir o crescimento e desenvolvimento do narcotráfico29, o qual, hoje, é o negócio 

ilícito mais lucrativo entre as atividades criminosas, movimentando aproximadamente 

US$ 320 bilhões por ano30.  

 

B) Falsificação 

 

 Sendo considerada uma das fontes mais rentáveis e de baixo risco31 do crime 

organizado transnacional por ser uma combinação de altos lucros e penalidades baixas – 

devido a uma maior tolerância social em comparação a outros crimes –, o tráfico de 

                                                           

27 CF. Informe de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes correspondiente 

a 1998. Nova Iorque: Nações Unidas, 1999. 
28 ONUBR. Convenção da ONU contra tráfico de entorpecentes e substâncias psicotrópicas faz 25 

anos, 2013. Disponível em:<https://nacoesunidas.org/convencao-da-onu-contra-trafico-de-entorpecentes-

e-substancias-psicotropicas-faz-25-anos/>. Acesso em: 17 de fev de 2017. 
29 “Constantemente, são criados novos processos de produção, novas substâncias psicoativas, novas 

rotas, novas formas de comercialização, novos insumos. A velocidade de inovação e adaptação é, antes de 

tudo, condição de sobrevivência e de crescimento dos negócios”, explica a economista Taciana Santos de 

Souza. 
30 UNODC. Nova campanha do UNODC aponta que Crime Organizado Transnacional movimenta 

870 bilhões de dólares ao ano, 2012. Disponível em:<https://www.unodc.org/lpo-

brazil/pt/frontpage/2012/07/16-unodc-lanca-campanha-global-sobre-crime-organizado-

transnacional.html>. Acesso em: 17 de fev de 2017. 
31 UNODC. Foco em: Tráfico Ilícito de Produtos Falsificados e Crime Organizado Transnacional. 

Disponível em:<https://www.unodc.org/documents/lpo-

brazil/Topics_crime/Campanhas/Counterfeit_focussheet_PT_HIRES.pdf>. Acesso em: 17 de fev de 

2017. 

https://nacoesunidas.org/convencao-da-onu-contra-trafico-de-entorpecentes-e-substancias-psicotropicas-faz-25-anos/
https://nacoesunidas.org/convencao-da-onu-contra-trafico-de-entorpecentes-e-substancias-psicotropicas-faz-25-anos/
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2012/07/16-unodc-lanca-campanha-global-sobre-crime-organizado-transnacional.html
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2012/07/16-unodc-lanca-campanha-global-sobre-crime-organizado-transnacional.html
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2012/07/16-unodc-lanca-campanha-global-sobre-crime-organizado-transnacional.html
https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_crime/Campanhas/Counterfeit_focussheet_PT_HIRES.pdf
https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_crime/Campanhas/Counterfeit_focussheet_PT_HIRES.pdf
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produtos falsificados tem rendimento superior a US$ 250 bilhões por ano32, sem incluir 

nessa estimativa as vendas de produtos digitais piratas. Por consequência, tal 

passividade da população com relação à falsificação, ao naturalizar esse tráfico em seu 

dia-a-dia, faz com que as redes de crime organizado tenham uma fonte ainda maior de 

renda e mais uma forma de lavar dinheiro. 

Muitas vezes, os produtos falsificados são introduzidos na cadeia de 

abastecimento legítimo, proporcionando aos criminosos um dinheiro “limpo”, mas 

colocando em risco toda a população que pretende adquirir produtos automotivos, 

químicos, eletrônicos, componentes elétricos, alimentos, medicamentos, tabaco e 

produtos de higiene pessoal, correndo o risco de não receber um material de 

qualidade33, seja presencialmente ou através da internet – a qual dispara como uma 

plataforma frequente para atividades ilícitas. Outro paralelo causado por essa 

problemática diz respeito ao contrabando de migrantes, os quais são frequentemente 

flagrados sendo coagidos a vender produtos falsificados.  

 

C) Tráfico humano 

 

Visando a exploração sexual, a mão-de-obra forçada ou diversas outras práticas 

delituosas, e atingindo, principalmente, mulheres, crianças e adolescentes, o tráfico 

humano, nos dias atuais, se constitui como uma forma moderna de escravidão34. Trata-

se de “recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou o acolhimento de pessoas 

por meio de ameaça ou uso de força”35, podendo ocorrer tanto no âmbito do domicílio 

quanto internacionalmente. 

Mesmo o tráfico humano sendo matéria já observada e protegida pela 

comunidade internacional em busca de garantias de direitos fundamentais do homem, 

                                                           

32 Organization for Economic Cooperation and Development. Magnitude of counterfeiting and 

piracy of tangible products: an update, 2009. Disponível 

em:<www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf>. Acesso em: 17 de fev de 2017. 
33 Toda essa variedade de produtos falsificados causa um grande impacto social, aumentando a 

corrupção e os custos de aplicação da lei, além de atingir a saúde pública e segurança, o meio ambiente e 

seu aspecto social, e violar leis penais e administrativas, sendo as mais comuns a sonegação de impostos e 

fraude. 
34 UNODC. UN.GIFT - Iniciativa Global da ONU contra o Tráfico de Pessoa. Disponível em: 

<https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/trafico-de-pessoas/ungift.html>. Acesso em: 23 de fev de 2017. 
35 Conceito trazido pelo Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de 

Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5017.htm>. Acesso em: 26 de maio 

de 2017. 

http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/trafico-de-pessoas/ungift.html
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através do Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, 

em Especial Mulheres e Crianças, tal prática já fez mais de 2,4 milhões de vítimas no 

mundo e arrecada anualmente um valor superior a US$ 32 bilhões36, fortalecendo cada 

vez mais a criminalidade organizada transnacional. 

  

D) Migrantes 

 

Diferentemente do tráfico de pessoas – que possui seu problema vinculado à 

vedação de direitos humanos – o contrabando de migrantes desponta como um dos 

grandes problemas de segurança entre as nações. A maior diferença entre o tráfico de 

seres humanos e o crime ora analisado consiste exatamente nessa dualidade: enquanto o 

primeiro destaca-se pelo fato do indivíduo traficado ser a vítima do delito, no 

contrabando o migrante é tido como parte ativa do crime, ao procurar por meios ilegais 

para entrar em outro território37.  

Assim, destaca-se que o contrabando de migrantes não se trata das condições de 

trabalho em que os migrantes se submetem – mesmo estando extremamente interligados 

–, mas sim com o fato destes procurarem grupos criminosos que realizam travessias de 

territórios de maneira ilegítima, o que acaba por fortalecer o crime organizado, e 

consequentemente, o tráfico de seres humanos. 

Entretanto, é sabido que a pessoa que deseja ingressar nessa transferência ilegal 

a outro país o faz por inúmeros motivos: perseguição política, conflitos armados, crise 

social e econômica; sempre buscando melhores oportunidades em outras nações. É 

nessa perspectiva que o Protocolo Relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via 

Terrestre, Marítima e Aérea38 tentou adotar medidas que prezem pela segurança dos 

Estados ao mesmo tempo em que resguardam os direitos fundamentais das pessoas 

traficadas. 

 

                                                           

36  PRÉ-UNIVESP. Mais de 2,4 milhões de pessoas são traficadas em todo o mundo por ano. 

Disponível em: <http://pre.univesp.br/trafico-de-pessoas#.WMhYO4HyvIU>. Acesso em: 14 de mar de 

2017. 
37 SALES, Lilia Maia de Morais; e ALENCAR, Emanuela Cardoso Onofre. Tráfico de seres 

humanos, migração, contrabando de migrantes, turismo sexual e prostituição - algumas diferenciações. 

Disponível em: <http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/1225/1028>. Acesso em: 13 de 

mar de 2017. 
38Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5016.htm>. 

Acesso em: 20 de jun de 2017. 
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E) Tráfico de vida selvagem 

 

Comprovadamente identificada como a atividade ilegal que mais tem 

responsabilidade pela perda da biodiversidade39, o tráfico de vida selvagem aparece em 

5º lugar nas atividades mais lucrativas do crime organizado, arrecadando cerca de U$$ 

10 bilhões por ano40.  

Seja através do marfim dos elefantes, chifres de rinocerontes, pele de tigre ou 

aves da região amazônica, esse tipo de tráfico, além de prejudicar diretamente o meio 

ambiente, reflete cada vez mais na qualidade de vida da população mundial, ao colocar 

mais dinheiro na mão dos mafiosos, que por consequência, financia as demais 

atividades das organizações criminosas transnacionais. Além dos animais já citados, 

estima-se que são cerca de 100 milhões de toneladas de peixes, um milhão e meio de 

pássaros e 440 mil toneladas de plantas medicinais comercializados de maneira ilegal 

anualmente41. 

 

F) Indústria bélica 

 

Um dos grandes colaboradores dos conflitos armados que entraram para nossa 

história, a indústria bélica ilegal continua por perpetuar as modalidades criminosas no 

âmbito global. Envolvendo transferências autorizadas pelo governo – mesmo estando 

em desacordo com os tratados internacionais que cercam o assunto – e transferências 

totalmente ilegais – realizadas por fora de todo o controle governamental –, o tráfico 

ilícito de armas mostra-se, em esfera global, como um grande mercado propício à 

aquisição de capital para financiar crimes mais graves42.  

Essa faceta do crime organizado beneficia-se ainda da corrupção dos agentes 

estatais, os quais transferem o arsenal armamentista do Estado para mão de criminosos. 

Exemplo disso é a relação entre os Estados Unidos e países latino-americanos, onde 

                                                           

39  RODRIGUES, Luis Fernando Casado. O impacto do Tráfico de vida selvagem na segurança de 

um país. Disponível em: <http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/4903/1/PG_LuisRodrigues.pdf>. Acesso 

em: 13 de mar de 2017. 
40  BBC Brasil. As cinco atividades do crime organizado que rendem mais dinheiro no mundo. 

Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160331_atividades_crime_organizado_fn>. Acesso 

em: 13 de mar de 2017. 
41  IDEM. 
42  RODRÍGUEZ, José de Jesús González. Entorno, propuestas legislativas y opinión pública. 

Disponível em: <http://www.casede.org/BibliotecaCasede/Trafico-de-armas-docto183.pdf>. Acesso em: 

13 de mar de 2017. 
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esse primeiro aliena seu potencial bélico dado como desnecessário de maneira ilegal 

para nações da América Latina. 43 

Apesar de medidas como o Protocolo Contra a Fabricação e o Tráfico Ilícito de 

Armas de Fogo, suas Peças e Componentes e Munições se mostrarem como uma 

preocupação das organizações internacionais a esse crime, muito ainda deve ser feito no 

que tange o controle estatal de tráfico de armas em seus territórios. 

 

G) Tráfico ilegal de petróleo 

 

As organizações criminosas transnacionais, ao valerem-se de suas relações com 

entidades estatais, indústrias ou aliados dos Estados, podem ganhar influência sobre os 

principais mercados de commodities, tais como os de gás, petróleo, alumínio e metais 

preciosos. Através dessa influência, os grupos terroristas, começam a controlar os poços 

petrolíferos das redondezas, vendendo essa matéria tanto na própria região, em outros 

lugares através da exportação. Como exemplo, pode-se observar o grupo 

autodenominado Estado Islâmico, que controla, atualmente, sete campos de petróleo na 

Síria e três no Iraque44. 

Dessa maneira, com o embargo internacional sobre a matéria petrolífera perante 

a região da Síria, o petróleo, mesmo de baixa qualidade, é o único disponível ao uso da 

população. Diante disso, esse tráfico gera uma quantia estimada em US$ 10,8 bilhões e 

surge como o maior financiador do terrorismo atual, notadamente ao Estado Islâmico, o 

qual ganha cerca de U$$ 500 milhões que são utilizados em suas práticas militares45. 

 

H) A internet e o cyber-crime 

 

O desenvolvimento em áreas como informática e comunicação proporcionou 

melhorias na qualidade de vida dos cidadãos em todo o mundo. Entretanto, forneceram 

ao crime organizado e ao terrorismo meios mais eficazes para a realização de práticas 

                                                           

43  IDEM. 
44  EL PAÍS. Como funciona o contrabando de petróleo do Estado Islâmico?. Disponível em: 

<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/05/internacional/1449332363_449457.html>. Acesso em: 24 de 

mar de 2017. 
45 BBC Brasil. As cinco atividades do crime organizado que rendem mais dinheiro no mundo. 

Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160331_atividades_crime_organizado_fn>. Acesso 

em: 13 de mar de 2017. 



 

 
25 

delituosas, ou seja, viabilizou instrumentos que favorecessem a sua expansão. O crime 

organizado, e em especial o cyber-crime, aproveita a vulnerabilidade dos sistemas de 

informação para lucro próprio. 

O cyber-crime é o nome dado aos crimes cibernéticos que envolvam qualquer 

atividade ou prática ilícita na rede46. Compreende também os crimes convencionais 

realizados por meio de dispositivos eletrônicos ou que incluam a utilização de alguma 

ação digital como instrumento para a prática do crime. Nessa perspectiva, nota-se que 

são identificados três principais tipos dessa atividade: contra a intimidade dos 

indivíduos, contra a propriedade e contra o Estado.  

Em suma, as redes do crime organizado transnacional estão cada vez mais 

envolvidas no crime cibernético, o que custa aos consumidores bilhões de dólares por 

ano, ameaça redes de computadores corporativas e governamentais de informações 

sensíveis e mina a confiança mundial no sistema financeiro internacional.  

Com o crime cibernético, as organizações criminosas transnacionais representam 

uma grande ameaça para os sistemas financeiros e de truste — serviços bancários, 

mercados de ações, moedas virtuais, serviços de valores e de cartões de crédito — dos 

quais depende a economia mundial.  

A atividade criminosa que permeia o espaço cibernético não apenas afeta 

diretamente suas vítimas, mas pode colocar em perigo a confiança dos cidadãos e das 

empresas nesses sistemas digitais, importantes para a sociedade e a economia. 

 

4. LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

 Entende-se por lavagem de dinheiro, de acordo com a UNODC: 

“O método utilizado pelos contrafeitores para disfarçar as origens 

ilegais de sua riqueza e proteger seus rendimentos, como forma de 

evitar suspeitas por parte das instituições investigativas e de aplicação 

da lei.”47 

Nesse sentido, é importante salientar que essa prática faz com que a economia de 

um país entre em colapso, uma vez que ela altera o foco da demanda por recursos, torna 

taxas de investimentos e de câmbio voláteis e causa altas taxas de inflação. Segundo o 

                                                           

46 CARRAPIÇO, Helena. O Crime Organizado e as novas Tecnologias: uma faca de dois gumes. 
47 Disponível em: <www.unodc.org.br> Acesso em abril de 2017 

http://www.unodc.org.br/
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Fórum Econômico Mundial, se levarmos em conta que a maioria das transações são 

feitas em dinheiro vivo, a lavagem de dinheiro se transforma em um grande negócio que 

explica a soma total de mais de US$ 1 trilhão. Além disso, deve-se destacar que a 

corrupção e os vários tipos de crime organizado são consequências danosas de tal ato. 

 

4.1. Compreensão da Prática Delituosa 

 

 O crime de lavagem de dinheiro é frequentemente destaque em manchetes que 

tratam sobre a condenação ou absolvição de acusados envolvidos a essa conduta 

delituosa. Entretanto, é necessário pontuar que esse fenômeno não é novidade, uma vez 

que vem sendo praticado há muitos anos. 

De acordo com alguns historiadores, os primeiros atos ocorreram há mais de três 

mil anos quando alguns comerciantes chineses adotaram medidas com o intuito de 

proteger seus bens. Porém, independentemente da versão, nota-se que a Itália e os 

Estados Unidos foram pioneiros na criminalização da lavagem de dinheiro. As máfias 

italianas dominavam as ações criminosas nos “anos de chumbo” 48 com o objetivo de 

desestabilizar o governo.  

Na Itália, as “Brigadas Vermelhas” (Brigate Rosse), maior grupo armado à 

época, praticou uma série de ações para desarticular o poder político estatal. Uma delas 

foi o sequestro de um político do alto escalão, Aldo Moro, que desencadeou a criação 

do Decreto-Lei nº 59, de 21 de março de 197849. 

 Posteriormente, essa norma veio a compor o Código Penal do país que passou a 

“incriminar a substituição de dinheiro ou de valores provenientes de roubo qualificado, 

extorsão qualificada ou extorsão mediante o sequestro” 50. Foi um ponto de partida para 

os diferentes sistemas jurídicos em matéria de lavagem de dinheiro, tendo em vista que 

desestabilizou as organizações criminosas que se aproveitavam de medidas violentas 

para conseguir capital e se beneficiar de outras formas.  

                                                           

48 
Os anos de chumbo foi o período de turbulência sócio-política na Itália, marcado por uma onda 

de terrorismo, que durou do final dos anos 1960 até o fim da década de 1980. 
49  Decreto-Lei nº 59, de 21 de março de 1978 introduziu no Código Penal Italiano o artigo 648 bis, 

o qual incrimina a substituição de dinheiro ou de valores provenientes de roubo qualificado, extorsão 

qualificada ou extorsão mediante o sequestro. 
50 DE CARLI, Carla Veríssimo. Lavagem de Dinheiro: ideologia da criminalização e do discurso. 

Porto alegre. Ed. Verbo Jurídico, 2008. Página 79.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/Década_de_1980
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 Há de se mencionar ainda que, nos Estados Unidos, a normatização se deu 

principalmente no início de século XX, quando passou a vigorar a chamada “Lei Seca” 

– proibia a fabricação e a comercialização de bebidas alcoólicas que tivesse um teor de 

álcool superior a 5% - no território estadunidense.  Em resposta a essa legislação, surgiu 

um mercado paralelo que rendeu milhões de dólares para os grupos criminosos. 

Alphonse Capone assumiu o controle do crime organizado com a comercialização de 

bebidas ilegais, motivo pelo qual foi levado à prisão. Assim, os demais chefes do crime 

sentiram a necessidade de criar mecanismos para proteger os lucros dos seus negócios. 

O “offshore” 51 foi inventado para suprir essa demanda e consistia basicamente 

“na remessa de dinheiro para bancos localizados fora do estado americano e de 

preferência que possuísse regulamentação especial, os denominados ‘Paraísos Fiscais.’” 

52. Em outros termos, Meyer Lansky em parceria com Salvatore Lucky Luciano, 

famosos mafiosos americanos, descobriram que a melhor maneira de ocultar ativos 

legais seria colocar dinheiro fora do alcance das autoridades do país, buscando uma 

jurisdição que não cooperasse com a americana para o confisco e restituição. A Suíça 

foi um dos primeiros destinos escolhidos. 

 Em suma, a Itália, de forma mais restrita, e os Estados Unidos, que pôs em 

evidência a real globalização dessa conduta, foram as primeiras nações que tipificaram 

tal ato. No final dos anos 1980, a criminalização ocorreu internacionalmente. A ONU, 

através da convenção de Viena de 1988 e, mais tarde, em 1989, pelo GAFI53 (Grupo de 

Ações Financeiras). 

 A partir dessa compreensão, observa-se a lavagem de dinheiro como processo 

que tem por objetivo disfarçar a origem criminosa dos proveitos do crime, isto é, um 

procedimento de caracterização lícita ao capital de origem ilícita. Essa expressão foi 

usada oficialmente pela imprensa da Florida, em 1982, ao divulgar um processo judicial 

que tratava sobre a ocultação de bens oriundos do tráfico de entorpecentes da região. 

Todavia, essa denominação não é aceita por alguns estudiosos como Rodolfo Tigre 

                                                           

51 Offshore é o nome comum dado às contas bancárias e empresas abertas em territórios 

beneficiários do estatuto de paraíso fiscal, geralmente com o intuito de pagar-se menos impostos do que 

no país de origem dos seus proprietários ou de ocultar a origem do dinheiro, de crime ou corrupção. 
52GALVÃO, Jéssica Alves. Lavagem de dinheiro: surgimento, evolução, conceitos e fases. Brasília, 2014. 
53 O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro é uma organização 

intergovernamental cujo propósito é desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais de 

combate à lavagem de dinheiro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conta_bancária
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paraíso_fiscal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crime
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrupção
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Maia54. Para eles, a palavra mais correta a ser utilizada atualmente seria “a reciclagem 

de ativos ilícitos”, uma vez que sustentam que se trata de um neologismo ou de um 

termo jornalístico. Ademais, tal termo sofre outras variações, como por exemplo, 

“branqueamento de capitais”. 

 Por fim, independentemente da definição adotada, observa-se que a finalidade 

desse processo não é somente ocultar ou dissimular a origem delitiva dos bens, direitos 

e valores, mas igualmente conseguir que eles, já lavados, possam ser utilizados na 

economia legal. É importante destacar também que esse método tem como principais 

características a complexidade – decorre dos altos lucros da criminalidade organizada e 

da implementação de medidas de controle, os quais levam a superação de formas mais 

rudimentares de lavagem por outras mais sofisticadas -; a profissionalização da 

atividade lucrativa e o caráter internacional – a medida em quem se aproveitam das 

notórias dificuldades da cooperação judiciária internacional e dirigem a lavagem a 

países com sistemas menos rígidos de controle.  

 

4.2. Fases da Lavagem de Dinheiro 

 

 O dinheiro obtido de maneira ilícita, isto é, “dinheiro sujo”, passa por um 

processo composto por diversas fases intencionadas a disfarçar sua origem ilícita sem 

comprometer os envolvidos, de forma que seja considerado “limpo”. O modelo mais 

aceito pela maioria da doutrina especializada no assunto é o elaborado pelo GAFI e esse 

é composto por três fases: colocação, ocultação e integração. Essas etapas são 

independentes e podem ocorrer simultaneamente. 

 A primeira etapa, também conhecida por “Colocação” consiste na introdução do 

dinheiro ilícito no sistema financeiro, dificultando a identificação da procedência dos 

valores. De acordo com Maiorovith55, é a fase mais arriscada para o “lavador”, uma vez 

que é o momento “de apagar a mancha caracterizadora da origem”. A “Estruturação”, 

por sua vez, é a introdução individual de pequenos valores para não gerar maiores 

suspeitas.  A utilização de estabelecimentos comerciais que trabalham com dinheiro em 

                                                           

54  MAIA, Carlos Rodolfo Fonseca Tigre. Lavagem de dinheiro: lavagem de ativos provenientes de 

crime: anotações às disposições criminais da Lei n. 9613/98. São Paulo: Malheiros, 2004. 206 p. 
55  Maiorovith, Walter Fanganiello. O crime de lavagem de dinheiro e o início de sua execução. 

Curitiba: Juruá, 2009, p. 37. 
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espécie (cinemas, restaurantes, hotéis) e as práticas de “dólar-cabo” – rede de 

transferência de valores à margem do sistema financeiro oficial – são algumas das 

técnicas usadas nesse estágio. 

 A próxima fase, conhecida como “Ocultação”, pode ser conceituada como a 

criação de múltiplas camadas de transações que acabam por afastar ainda mais os 

valores de sua fonte irregular, dificultando assim o rastreamento contábil dos lucros 

ilícitos. Em outras palavras, é a camuflagem das evidências, é a lavagem propriamente 

dita, pois se dissimula a origem dos valores para que sua procedência não seja 

identificada. Para que isso ocorra, são feitas inúmeras operações financeiras sucessivas 

através de bancos internacionais, contas e vários tipos de investimento.  

 Conforme Marcia Monassi Mougenot Bonfim e Edilson Mougenot Bonfim56, 

um dos métodos de ocultação mais avançados é a venda fictícia de ações na bolsa de 

valores – o vendedor e o comprador, previamente ajustados, fixam um preço artificial 

para as ações de compras. Outra prática comum é a transformação das quantias em bens 

imóveis ou móveis. Ouro, joias e pedras preciosas são costumeiramente adquiridos, pois 

são postos em rápida circulação em diferentes países.  

 A fase final do processo é denominada “Integração”. O dinheiro volta para os 

criminosos para que possam desfrutar dos valores sem levantar suspeitas das 

autoridades nacionais. O capital, já com a aparência lícita, é formalmente incorporado 

ao sistema econômico, geralmente por meio de investimentos no mercado imobiliário e 

mobiliário e aplicações em empresas. 

  Entre as práticas realizadas nesta etapa estão o empréstimo de regresso, a falsa 

especulação imobiliária, a falsa especulação com obras de arte ou pedras preciosas e a 

especulação financeira cruzada, por exemplo. O empréstimo de regresso nada mais é 

que a simulação de empréstimos com dinheiro já pertencente ao lavador de empresas 

localizadas no território nacional, para empresas de fachada localizadas em paraísos 

fiscais, com os mesmos proprietários daquelas.  

 A falsa especulação, tanto de imóveis quanto de obras de arte ou pedras 

preciosas, se dá através da simulação de valores superiores aos reais. E, por fim, a 

especulação financeira cruzada é a simulação de lucros e prejuízos em operações 

casadas e de sinal contrário em bolsas de valores ou mercado de futuros, com os 

                                                           

56   BONFIM, Marcia Monassi Mougenot;  BONFIM, Edilson Mougenot. Lavagem de Dinheiro. 2. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 29. 
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mesmos titulares ou com a utilização de laranjas. Esses compram e vendem os mesmos 

títulos, no mesmo dia, gerando prejuízos para um, que pode diminuir o imposto de 

renda devido, e lucros falsos para outro, possibilitando a lavagem de dinheiro.  

Contudo, salienta-se que todos os dias surgem novas técnicas de lavagem de 

dinheiro, diferenciando-se das já expostas, a par de que são muito mais complexas, 

tornando-se inacabável a listagem de todas as formas de referida prática delitiva. As 

técnicas de lavagem de dinheiro mais eficazes são aquelas ainda não conhecidas. 

 

4.3. Os múltiplos caminhos do branqueamento de capitais – os métodos e alvos. 

 

A complexidade envolta na lavagem de dinheiro faz com que suas atividades 

exerçam inúmeras variações, de modo que sempre se possa realizar o objetivo principal 

longe do controle estatal. Para isso, os lavadores de dinheiro valem-se das mais diversas 

brechas encontradas nas legislações bancárias ao redor do mundo, procurando sempre o 

meio mais discreto para retornar todo o capital adquirido de forma ilícita ao câmbio 

legal de suas nações. 

 

A) Depósitos estruturados 

 

Também conhecida como “estruturação” – ou smurfing, internacionalmente – a 

utilização de depósitos estruturados é uma das técnicas mais tradicionais de lavagem de 

capitais, realizando-se através de uma fuga ao controle administrativo imposto às 

instituições financeiras. Isso pois, visando combater esse crime, muitos países criaram 

leis que determinam aos sistemas bancários que todas as transações em grandes 

quantidades de dinheiro sejam relatadas às autoridades quanto à sua procedência. E para 

isso, cada Estado procurou fixar um valor mínimo para tal realização, cuja quantia varia 

de país para país57.  

Desta feita, o sistema de depósitos estruturados funciona através de uma série de 

transações realizadas por inúmeros agentes envolvidos, onde uma grande quantidade de 

dinheiro, advinda de meios ilegais, é distribuída em diversos depósitos bancários de 

                                                           

57 UKnowledge. Smurfs, Money Laundering and the Federal Criminal Law: The Crime of 

Structuring Transactions. Disponível em: 

<http://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1327&context=law_facpub>. Acesso em: 02 de 

mar de 2017. 
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pequenas quantidades – estas sendo inferiores ao valor taxado para apresentação de 

relatório58, para que, assim, a origem ilícita da quantia seja ocultada. 

 

B) Mercado negro de câmbio 

 

Originado na década de 1980, esse sistema de lavagem de dinheiro se utiliza da 

atividade de grandes cartéis de drogas que ultrapassam as fronteiras geográficas, 

fazendo com que o dinheiro advindo do tráfico pareça “limpo” ao chegar em outro país. 

O maior mercado negro de câmbio é estabelecido entre Colômbia e Estados Unidos, 

conhecido mundialmente como The Black Market Peso Exchange59, referência à moeda 

colombiana. 

Em síntese, o mercado negro de câmbio funciona em uma série de etapas, 

iniciando-se com a venda de drogas, pelos cartéis colombianos, no território dos EUA, 

as quais são pagas em dólares. Logo, devido à grande quantidade de dinheiro que é 

arrecadada pelos traficantes – os quais precisam converter tudo em pesos colombianos – 

e tendo em vista a legislação bancária estadunidense, a qual determina que todas 

transações acima de US$ 10.000 devem ser relatadas pelos bancos, resta ao traficante 

procurar um outro meio para transferir todo o seu lucro para a Colômbia, surgindo, 

assim, o Permutador de Pesos, considerado o doleiro desse sistema.  

Esse personagem exerce o papel principal da empreitada criminosa, é através 

dele que a moeda é convertida de maneira ilegal, se constituindo como uma versão 

pirata das corretoras de câmbio60. Desse modo, o Permutador recebe toda a quantidade 

de dinheiro advinda do tráfico em território norte americano – muitas vezes em sacolas, 

caixas, malas – e fica responsável pela transferência desse para seu destino, utilizando-

se de exportação de produtos comprados nos EUA e mandados para a Colômbia, 

convertendo-os para a moeda local através da venda de tais. Ou ainda, valendo-se da 

técnica de Estruturação – explanada no tópico anterior – ele pode também usar 

corretores que depositam, em centenas de contas bancárias nos EUA, quantidades 

                                                           

58  Australian Crime Comission. Money laundering: how it work. Disponível em: < 

http://www.frank-cs.org/cms/pdfs/AUS/ACC/ACC_Smurfing_22.1.14.pdf>. Acesso em:  02 de mar de 

2017. 
59 FINCEN ADVISORY. Colombian Black Market Peso Exchange. Disponível em: 

<https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/advisu9.pdf>. Acesso em: 01 de mar de 2017. 
60 LEC. Reconstruindo a imagem. Disponível em: <http://www.brokerbrasilcambio.com.br/site/wp-

content/uploads/2016/07/RECONSTRUINDO-A-IMAGEM.pdf>. Acesso em: 01 de mar de 2017. 
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inferiores a US$ 10.000 por transação, oferecendo, inclusive, uma taxa de câmbio 

geralmente 40% inferior à da oficial61.  

Essa técnica é consolidada no sistema de lavagem de dinheiro, sendo 

responsável por cerca de US$ 5 bilhões lavados por ano62. Outrossim, ela envolve ainda 

empresas legítimas, as quais procuram esses doleiros visando uma taxa menor de 

câmbio, o que faz com que aumente seus lucros, mas que, no fim, acaba por financiar o 

narcotráfico global.  

 

C) Bancos internacionais 

 

Esta técnica de lavagem de dinheiro utiliza-se de um direito adquirido pelos 

bancos ao redor do mundo que os Estados positivaram visando oferecer facilidades ao 

mundo empresarial: a soberania tributária. Isso pois, juntamente com a globalização 

econômica, nasceu a competição tributária, levando a ideia de que quanto menor e 

menos burocrática for a tributação, maior será a quantidade de recursos atraídos63. 

Desse modo, nascem os paraísos fiscais64, lugares propícios para a lavagem de 

dinheiro, e deles originam-se as empresas e contas bancárias offshore, conhecidas por 

esse termo por estarem protegidas pelo anonimato, permitido nesses países. E é 

justamente devido a esse anonimato que o branqueamento de capitais é facilitado, já 

que, sem a obrigatoriedade de se relatar a origem do dinheiro, tona-se de grande 

interesse daqueles que o adquirem de modo ilícito, ocultando sua procedência e o 

disseminando aos poucos para que pareça legítimo. Alguns exemplos de locais que são 

considerados paraísos fiscais são Suíça, Hong Kong, República do Panamá, Bahrein, 

Estados Unidos da América, Alemanha65, entre outros.  

                                                           

61 PBS. The black peso money laundering system. Disponível em: 

<http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/special/blackpeso.html>. Acesso em: 01 de mar 

de 2017. 
62  IDEM. 
63  WALCHER, Guilherme Gehlen. Paraísos Fiscais: a utilização de empresas offshore em 

Finanças Internacionais e os limites da ilicitude. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/134819/Monografia%20da%20Thyana.Co

nrad.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 10 de mar de 2017. 
64  “Os paraísos fiscais consistem em territórios nos quais inexiste a intervenção do Estado na 

atividade econômica no plano tributário, permitindo que as atividades e transações de natureza comercial 

e financeira, desde que de caráter internacional, sejam conduzidas sem que delas se origine a obrigação 

do recolhimento de quaisquer tributos. ” (SILVA, Ruben Fonseca e; WILLIAMS, Robert). 
65  EXAME. Os 10 principais “paraísos fiscais” do mundo. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/economia/os-10-principais-paraisos-fiscais-do-mundo/>. Acesso em: 24 de 

mar de 2017. 
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Entretanto, vale destacar ainda que muitas dessas empresas e contas bancárias 

offshore são criadas com objetivo lícito, através de planejamentos tributários legítimos. 

 

D) Sistema bancário alternativo 

 

Existentes desde a antiguidade, os sistemas bancários alternativos vieram à tona 

após o atentado de 11 de setembro, pois foi esta a via a qual fez com que chegasse, às 

mãos dos operacionais, o dinheiro que financiou aqueles atos terroristas66. Criado para 

facilitar as remessas de capital dos emigrantes para sua família localizada em seu país 

de origem, esse processo se tornou um dos grandes meios de se lavar dinheiro67. 

Seu funcionamento se dá da seguinte forma: o indivíduo dirige-se a um operador 

de sistema (que se localiza em pizzarias, lavanderias, lojas) e entrega uma quantia de 

dinheiro a qual deseja transferir para outrem em um determinado país, pagando uma 

pequena taxa de comissão e recebendo um código que remeterá ao destinatário, como 

garantia do feito. O sujeito que recebeu o valor a ser transferido se comunica com um 

outro participante da empreitada, que por sua vez está no país de destino do dinheiro, o 

qual entrega um valor equivalente ao destinatário68.  

Baseado na confiança, sem deixar registro algum e operado longe do controle do 

governo, esse método não é ilegal, e está presente em diversas localidades, como no 

Paquistão e na Índia (sistema Hawala), Hong Kong (sistema Hui Kuan), China (sistema 

Fei-ch'ien), Tailândia (sistema Phoei kwan), entre outros. 

 

E) Empresas legítimas e de fachada 

 

Recebendo dinheiro “sujo” como pagamento por supostos bens e serviço, as 

pessoas jurídicas69 são sujeitos comuns na lavagem de dinheiro, seja empresa fictícia, a 

qual só existe no papel, não possuindo nenhuma atividade, ou empresas reais, que 

mesclam suas atividades lícitas com as atividades ilícitas. Desse modo, através de 
                                                           

66  VISÃO. HAWALA - Sistemas Informais de Remessa de Valores. Disponível em: 

<http://visao.sapo.pt/opiniao/silnciodafraude/hawala-sistemas-informais-de-remessa-de-

valores=f677335>. Acesso em: 12 de mar de 2017. 
67 IDEM. 
68  SILVA, Lino Martins. Quando uma operação classificada como fraude é “tolerada” 

por necessária. Disponível em: <https://linomartins.wordpress.com/2012/01/02/quando-uma-operacao-

classificada-como-fraude-e-tolerada-por-necessaria/>. Acesso em: 12 de mar de 2017. 
69  Pessoa jurídica, para o Direito, são organizações registradas oficialmente que possuem 

determinado objetivo, adquirindo direitos e deveres. 
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pagamento ilegítimo, essas organizações realizam transações, criando a aparência de 

que tal dinheiro é advindo de uma atividade legal, produzindo, inclusive, notas fiscais e 

registros verdadeiros. Esse método é frequente principalmente no que tange o 

branqueamento de capitais através de financiamentos públicos70. 

 

F) Jogos e sorteios 

 

Esse método de lavagem de dinheiro começou a ser estudado recentemente e 

possui flagrantes em destaque principalmente no Brasil – nos frequentes sorteios 

realizados pela loteria federal71. Com a ajuda de agentes corruptos de um sistema de 

jogos ou sorteios, os lavadores de dinheiro procuram essas agências promotoras e 

entram em um acordo de modo que, após a extração do vencedor do prêmio, a banca 

responsável pela entrega acaba por enviar o dinheiro advindo de atividade ilícita para o 

felizardo, para que, na hora do registro do vencedor, o próprio criminoso seja colocado 

nos documentos oficiais, fazendo com que seu enriquecimento pareça advindo da 

sorte72. 

 

4.4. Paraísos fiscais e os seus elementos característicos 

 

Um paraíso fiscal pode ser definido como um país ou um território que atribua a 

pessoas físicas ou jurídicas vantagens fiscais para evitar a tributação no seu país de 

origem ou se beneficiar de um regime fiscal mais favorável que o do seu país. Em 

outras palavras, possuem uma legislação favorável à movimentação e refúgio de capitais 

estrangeiros, seja por oferecer baixas alíquotas tributárias, proteção sob o sigilo 

bancário e, em alguns casos, frágeis mecanismos de supervisão e de regulamentação das 

transações financeiras. 

Conforme se pode inferir desta definição, o conceito de paraíso fiscal é bastante 

subjetivo. A verdade é que, segundo esse pensamento, praticamente qualquer país pode 

                                                           

70  BANCO DO BRASIL. Conheça as tipologias do crime lavagem de dinheiro. Disponível em: 

<http://www.bb.com.br/portalbb/page251,105,5269,0,0,1,1.bb?codigoNoticia=4709&codigoMenu=580>. 

Acesso em: 12 de mar de 2017. 
71  O GLOBO. Caixa encontra indícios de fraude em pagamentos da loteria federal. Disponível 

em: <https://oglobo.globo.com/brasil/caixa-encontra-indicios-de-fraude-em-pagamentos-da-loteria-

federal-19129804>. Acesso em: 26 de maio de 2017. 
72  DOURASOFT. Lavagem de dinheiro e Mega Sena, veja a verdade por traz das apostas. 

Disponível em: < https://dourasoft.com.br/lavagem-de-dinheiro-e-mega-sena-veja-a-verdade-por-traz-

das-apostas/>. Acesso em: 13 de mar de 2017. 
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funcionar como um paraíso fiscal em relação a outro, sendo suficiente para isso que as 

suas taxas sejam mais reduzidas, ou ainda, simplesmente que não tribute algo que o 

outro Estado tributaria. 

Segundo as estatísticas do BIS (Bank for International Settlements), por 

exemplo, havia US$ 4,2 trilhões ancorados nos centros financeiros offshore, em junho 

de 2015, sendo US$ 2,6 trilhões dos bancos, US$ 353,3 bilhões de outras instituições 

financeiras e US$ 282,1 bilhões das corporações. Somava US$ 1,1 trilhão, em junho de 

2000, resultando em um aumento de 348,8% nos últimos 15 anos. O economista norte-

americano Zucman (2015) calcula que 8% da riqueza financeira global estaria nos 

paraísos fiscais, cerca de US$ 7,6 trilhões, em 2014, o que implicaria perdas de US$ 

143 bilhões de receitas para os governos.73 

Por sua vez, relatório da rede Tax Justice Network estimou que os paraísos 

fiscais esconderiam entre US$ 21 trilhões e US$ 32 trilhões, em 2010, quando o produto 

interno bruto mundial era de US$ 63,5 trilhões. Assim, instituições financeiras, 

corporações e pessoas físicas buscam tirar proveito de uma arquitetura global que 

permite uma série de artifícios para realizar evasão de divisas e, portanto, fiscal. 

Em 1998, a OCDE74, tentou lançar uma luz sobre este assunto, criando um 

relatório com o intuito de apresentar critérios específicos que caracterizam um paraíso 

fiscal. Os principais requisitos para um país ou território serem considerados como 

paraíso fiscal são: um sistema fiscal globalmente favorável, um elevado grau de segredo 

bancário e comercial, um mínimo de estabilidade política e econômica, falta de controle 

de câmbios sobre os depósitos de não residentes, infraestruturas desenvolvidas e 

existência de tratados fiscais. 

 

4.4.1. Taxas de imposto reduzidas ou nulas 

 

Uma taxa de imposto reduzida ou mesmo inexistente em pelo menos uma 

importante categoria do rendimento é uma das principais características de qualquer 

paraíso fiscal. 

                                                           

73 CINTRA, Marcos Antonio de Macedo. Como funcionam os paraísos fiscais. 2015. Disponível 

em: 

<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=3236&catid=30&Ite

mid=41>. Acesso em: 28 mar. 2016. 
74  Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
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Nos quais podem ser divididas em cinco categorias de rendimento: os Estados 

com taxas nulas; os Estados com taxa de imposto reduzida; os Estados onde são 

tributados apenas os rendimentos de origem interna, sendo os de origem externa 

dispensados, ou são tributadas as taxas reduzidas; Enclaves territoriais integrados ou 

não nos respectivos Estados e que proporcionam vantagens fiscais significativas; e 

também os países em que são concedidos privilégios fiscais consideráveis. 

 

4.4.2. Segredo comercial e bancário 

 

O segredo comercial e bancário, é provavelmente uma das características mais 

apreciadas pelos utilizadores, mas é simultaneamente a característica de maior 

controvérsia a nível internacional. Isto acontece porque estes países possuem leis que 

protegem além do segredo das contas bancárias, a identidade dos verdadeiros 

proprietários das sociedades que ali investem, tornando a tarefa de conhecer a 

identidade das pessoas que depositam fundos em bancos num paraíso fiscal uma 

verdadeira missão impossível. 

Os países onde vigora o segredo comercial e bancário vão mais além do que a 

simples proteção dos interesses legítimos dos investidores, uma vez que a sua abolição 

não é admitida nem quando o Estado requerente se considera vítima de um delito de 

fraude fiscal. Aliás, em alguns países estão previstas leis que estabelecem penas pesadas 

para as pessoas que tenham divulgado qualquer informação bancária ou comercial. Isso 

faz com que essa situação de confidencialidade sem dúvida seja explorada e aproveitada 

por indivíduos ou entidades para a realização de operações e aplicações de fundos de 

origem criminosa. 

Muitos paraísos fiscais que possuem esta característica de segredo comercial e 

bancário têm sido usados para atividades ilícitas como lavagem de dinheiro, 

financiamento de operações ilícitas como o terrorismo, a estruturação de empresas e 

entidades que prosseguem objetivos ilegítimos, etc. 

 

4.4.3. Estabilidade política e econômica 

 

Outra característica indispensável a um paraíso fiscal é o nível de estabilidade 

política e econômica. É difícil determinar a estabilidade política de um país num 
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momento preciso, ainda mais difícil é avaliar os riscos políticos para os anos futuros. 

No entanto, esta característica é um critério essencial na escolha de um paraíso fiscal.  

Isto acontece porque os utilizadores de longo prazo, como é evidente, vão 

escolher países estáveis. Normalmente os paraísos fiscais que apresentam maiores 

estabilidades políticas são aqueles que dependem economicamente de uma grande 

potência, como por exemplo Mônaco, Andorra, Liechtenstein ou as Bermudas. No 

entanto, também existem países que embora sejam economicamente independentes, são 

política e economicamente estáveis, como a Suíça e Luxemburgo. 

 

4.4.4. Moeda e controle de câmbios 

 

Outra forma típica de atração dos capitais internacionais praticada pelos paraísos 

fiscais consiste na aplicação de uma tributação baixa ou mesmo nula, permitindo 

facilmente a reciclagem desses capitais através da prática de uma política cambial 

extremamente liberal. 

Efetivamente, uma das características dos paraísos fiscais é a existência de um 

duplo sistema de controle monetário, sendo que um se aplica aos não residentes e às 

divisas estrangeiras por eles detidas e outro aos residentes. 

Normalmente, são controladas apenas as transferências dos residentes, sendo as 

movimentações dos capitais dos estrangeiros totalmente liberados, com exceção das 

operações em moeda nacional. Isto quer dizer que, uma sociedade estabelecida nos 

paraísos fiscais, quando pertence aos estrangeiros e quando efetua a maioria dos seus 

negócios no exterior, isto é, fora do paraíso fiscal, é considerada como não residente, 

logo fica afastada de qualquer controle cambial. 

 

4.4.5. Características secundárias 

 

Além das chamadas principais características que os paraísos fiscais possuem, 

existem outras que são secundárias, nas quais também têm um certo peso quando na 

classificação dos paraísos fiscais. Uma dessas características é da infraestrutura da 

região. Um paraíso fiscal será mais atraente quanto mais dotado de meios de 

comunicação modernos, uma vez que a grande maioria dos paraísos fiscais são ilhas. 

Além dos meios de comunicação, o utilizador de um paraíso fiscal espera encontrar 
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boas condições de acolhimento. Deverão existir infraestruturas que asseguram uma vida 

confortável no local, como hotéis, hospitais, escolas, etc. 

Outra característica a levar em conta tem a ver com as convenções fiscais. As 

vantagens tributárias dos paraísos fiscais são acrescidas se existir um leque de 

convenções para evitar a dupla tributação. Os tratados fiscais poderão proporcionar aos 

utilizadores um maior benefício econômico. No entanto, são raros os Estados que têm 

convenções para evitar a dupla tributação com paraísos fiscais. Aliás, os paraísos que 

não tenham qualquer tipo de tributação, nem se quer estão autorizados a assinar 

convenções para evitar a dupla tributação. 

De qualquer forma, países como Suíça ou Luxemburgo têm disponível uma 

ampla rede de acordos fiscais, assinados com vários países, pelo que os utilizadores 

terão a possibilidade de ponderar estruturas fiscais, de forma a obterem ganhos 

adicionais. 

Uma última característica que se deve ter em mente na escolha de um paraíso 

fiscal está ligada à língua e aos fatores culturais. A língua e os fatores ligados à cultura 

são dados de extrema importância, quer para os utilizadores, quer para os paraísos 

fiscais, uma vez que reforçam ou reduzem o interesse na sua utilização. Efetivamente, a 

cultura é um fator importante pelo condicionamento que exerce sobre as pessoas. 

 

4.5. A lavagem de dinheiro e a relação com o crime organizado transnacional 

 

Lucros gerados por algumas organizações criminosas causam uma ameaça não 

somente para a segurança pública, por causa do grande poder econômico acumulado por 

um número de organizações criminosas, mas também para o desenvolvimento 

econômico. Eventos recentes mostram que grupos terroristas também constroem 

impérios financeiros, com o propósito de especificamente minar a segurança pública e a 

estabilidade financeira internacional. 

Organizações criminosas estão interessadas primeiramente em crimes lucrativos. 

Elas foram criadas com o propósito de explorar oportunidades de crime em larga escala. 

A consequência é que a operação de uma organização criminosa pode gerar uma grande 

quantidade de riqueza, mas ao mesmo tempo, uma grande quantidade de problemas. O 

dinheiro gerado não é nem fácil de esconder nem de se utilizar. O uso repentino de uma 

grande quantidade de dinheiro pode gerar suspeitas. 
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Por isso, é necessário para as organizações criminosas (1) apagar a ligação entre 

o crime e o dinheiro, (2) apagar a ligação entre o dinheiro e seu novo dono, e finalmente 

(3) resguardar os lucros de possíveis confiscos. 

Além do caráter internacional, nota-se o enorme potencial econômico que o 

crime organizado possui proveniente das suas atividades ilícitas. As altas somas de 

valores obtidas pelos inúmeros crimes realizados passaram a circular entre os Estados, 

acarretando a ampliação da conexão, a fácil ocultação de resultados econômicos dos 

crimes e a inserção do dinheiro na economia. 

De acordo com Pitombo (2003, p.22), “O crime organizado e lavagem de 

dinheiro mostram-se temas tão interligados que parece impossível escrever um sem 

analisar o outro. ” 

Por sua vez Pellegrini afirma:     

 

As organizações criminosas e a lavagem de dinheiro não coexistem 

separadamente. Não é possível imaginar uma organização criminosa 

que não pratique a lavagem de dinheiro obtido ilicitamente, como 

forma de viabilizar a continuidade dos crimes, sempre de maneira 

mais apropriada (1999, p.55). 

 

As organizações criminosas operam sobre o eixo dinheiro-poder. O dinheiro 

gera o poder e vice-versa. O dinheiro mantém a prática dos crimes e ativas as 

organizações criminosas, de forma que os seus chefes fazem tudo para esconder e 

proteger o dinheiro, produto dos ilícitos. 

A partir disso a lavagem de dinheiro se torna necessária, pois quase todas as 

transações ilegais são feitas por meio de dinheiro em espécie, no qual não deixa trilhas 

ou informações bancárias. Assim, pode-se concluir que toda organização criminosa 

precisa e pratica a lavagem de dinheiro. 

 

Essa reciclagem de dinheiro converte-se, assim, em requisito 

imprescindível para a sua impune introdução no circuito econômico; o 

dinheiro lavado pode então ser investido sem levantar suspeitas e 

contribuir para que seus detentores se adornem com um verniz de 

responsabilidade sob a cobertura de atividades honráveis 

(CALLEGARI, 2001, p.49). 
 

Terroristas, traficantes, indústria do sexo, contrabandistas de órgãos são alguns 

dos usuários dos serviços financeiros ilícitos. Vale ressaltar que também fazem parte de 

tais serviços os indivíduos corruptos que geralmente atuam tanto como coadjuvantes 
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como protagonistas - e isso inclui Estados e seus servidores. Tais sujeitos vão de 

fraudadores de impostos a funcionários de alfândegas, policiais e outros em posição 

fundamental no governo. 

São inúmeras as organizações criminosas que existem atualmente. Cada uma 

com características próprias e peculiares, amoldadas às próprias necessidades e 

facilidades que encontram no âmbito territorial em que atuam. Condições políticas, 

policiais, territoriais, econômicas, sociais e etc. influem decisivamente para o 

delineamento dessas características, de modo que possam tornar mais viável a 

operacionalização dos crimes planejados e com o objetivo de obter maiores fontes de 

renda. 

5. O ESFORÇO INTERNACIONAL: MEDIDAS DE COMBATE À LAVAGEM 

DE DINHEIRO E AO CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL 

 

Da internacionalização característica do delito de lavagem de direito, decorrem 

em relação direta, iniciativas de cooperação e atuação conjunta no plano internacional, 

que se apresentam de fundamental importância no combate à lavagem de dinheiro. Esse 

esforço conjunto teve como objetivo também, frear o crescimento do crime organizado, 

tendo em vista que ele é o principal responsável pelo branqueamento de capital ilícito, 

que é transformado em lícito e é usado no financiamento de novas ações da 

criminalidade nacional e internacional. 

 

5.1. Ações de combate à lavagem de dinheiro 

 

A) Convenção de Viena 

 

Ocorrida em 19 de dezembro de 1988, na Áustria, tendo por objetivo adotar 

medidas contra o tráfico ilícito de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas. Essa 

Convenção foi, praticamente, um dos embriões das iniciativas contra a lavagem de 

dinheiro, embora o seu objetivo maior tenha sido combater o tráfico ilícito de drogas. 

A Convenção de Viena materializou significativos avanços no que tange ao 

combate ao crime de lavagem de dinheiro, uma vez que: estabeleceu, a título de 

cooperação internacional, a obrigação de cada país signatário incriminar e penalizar a 

lavagem de dinheiro proveniente do tráfico ilícito de drogas; previu normas a serem 
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utilizadas em termos de confisco de bens oriundos do narcotráfico; facilitação a 

extradição para os assuntos de lavagem, assim como o confisco internacional dos bens 

dos narcotraficantes e previu, ainda, a utilização da quebra do sigilo bancário como 

forma de cooperação internacional nos casos de investigação criminal, referentes à 

“lavagem” de dinheiro ligado ao tráfico ilícito de drogas. 

Graças à Convenção de Viena, os países signatários tipificaram o crime de 

lavagem de dinheiro como crime autônomo e iniciaram a incriminação das condutas 

relacionadas a este delito, o que foi algo altamente positivo para combatê-lo. 

Essa Convenção, segundo aponta Souza Netto (2000), influenciou os demais 

textos internacionais, bem como as legislações nacionais de todos os países, sendo que a 

ONU é apontada, juntamente com o Comitê de Basileia, como a precursora nas 

iniciativas de criminalização da lavagem de dinheiro na década de 1980. 

 

B) Declaração de Basiléia 

 

A Declaração de Basiléia foi realizada em dezembro de 1988, onde foram 

produzidas diretrizes com objetivo de impedir e/ou prevenir a utilização de transações 

financeiras nos atos de lavagem de dinheiro, direcionando-se ao sistema financeiro 

internacional. Aparece como uma declaração de princípios e não possui caráter 

obrigacional. 

O objetivo desta Declaração de Princípios foi impedir que os bancos fossem 

usados como intermediários para a transferência ou o depósito de valores que tivessem 

origem na atividade criminosa, evitando assim, que a credibilidade do banco fosse 

abalada. 

Nos termos do Direito Internacional Público, “os princípios declarados pelo 

Comitê de Basiléia não configuram um tratado, nem foram formalizados para tanto, não 

refletindo juridicamente em qualquer ordenamento, trata-se de texto simples e informal 

que se limita a expor precauções e aponta linhas gerais”75 

 

C) Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro – GAFI 

 

                                                           

75 GODINHO, Jorge Alexandre Fernandes. Do crime do branqueamento de capitais: introdução e 

 tipicidade. p. 73. 
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O Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro - GAFI ou FATF - 

Financial Action Task Force on Money Laundering foi criado em 1989 pelo G-7, grupo 

de países mais industrializados do mundo composto por: Estados Unidos, França, Reino 

Unido, Alemanha, Itália, Japão, Canadá. Posteriormente entrou a Rússia. O grupo se 

insere no âmbito da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

OCDE. 

O GAFI é composto por 34 membros, 32 países e governos, duas organizações 

internacionais, além de 20 observadores, 5 organismos regionais e 15 outras 

organizações internacionais ou organismos. 

O objetivo do GAFI é o de desenvolver, examinar e promover políticas para 

combater o crime de lavagem de dinheiro. A finalidade dessas políticas é não deixar que 

os produtos dos crimes de tráfico de drogas e mesmo de outros sejam utilizados em 

atividades criminosas, prejudicando as atividades econômicas lícitas dos diversos 

países. 

Uma de suas primeiras medidas foi a elaboração das 40 recomendações, em 

1990, consistindo em práticas a serem adotadas pelo sistema financeiro como um todo 

no que tange a prevenção da lavagem. Logo são acrescidas, em 2001, após os atentados 

terroristas nos EUA de 11 de setembro, mais 9 recomendações relacionadas ao 

financiamento ao terrorismo. Ainda que seus pronunciamentos não sejam vinculantes 

em termos técnico-jurídicos, a sua capacidade de influência tem tornado possível a 

renovação da normativa interna de muitos países de acordo com os critérios essenciais 

apontados nas 40 recomendações.  

O GAFI contém quatro grupos, os quais subdividem as recomendações, são eles: 

os Sistemas Jurídicos, o Sistema Financeiro e as suas medidas, as Medidas 

Institucionais e Cooperação Internacional. 

 

D) Convenção de Estrasburgo 

 

A Convenção de Estrasburgo foi elaborada em 1990, pelo Conselho da Europa. 

Esta tratou de assuntos relacionados à lavagem de dinheiro, seguimento, embargo e 

confisco dos produtos do delito. Entrou em vigor somente em 1993, em razão de 

problemas de ratificações. 

Trata-se de medidas de combate a crimes graves, exigindo que os signatários 

criminalizem a lavagem de dinheiro e estabeleçam medidas legais de embargo e 
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confisco, com o intuito de privar os criminosos do proveito de capitais ilícitos. 

Outrossim, forneceu uma definição de produto, bens, instrumentos, confisco e delito 

principal, além de preencher algumas classificações que impediam a assistência judicial 

no âmbito penal. 

 

E) A Diretiva 308/1991, das Comunidades Europeias 

 

A diretiva 308/1991, aprovada pelo Conselho das Comunidades Europeias em 

10 de julho de 1991, estabeleceu medidas para prevenir e dificultar a utilização do 

sistema financeiro na lavagem de dinheiro. 

Esse dispositivo foi de caráter obrigatório para os países membros e objetivou 

harmonizar as respectivas legislações no tocante a previsão de regras mínimas de 

prevenção à lavagem de dinheiro, tutelando o sistema financeiro. 

 

F) Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas – CICAD 

 

A Comissão Interamericana para Controle do Abuso de Drogas é um órgão 

integrante da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA). Este 

órgão acordou recomendações ligadas à prevenção e ao combate ao crime de “lavagem” 

de dinheiro, tendo em vista que ele está diretamente relacionado ao crime de tráfico de 

drogas. Essas recomendações oferecem aos países integrantes da CICAD/ OEA 

assistência técnica para poderem elaborar normas, bem como orientar sobre a utilização 

das técnicas para se detectarem operações suspeitas. Uma característica importante de 

tais recomendações é que elas estão voltadas para a realidade das Américas, tendo como 

foco principal a América Latina. 

Em 1992, foi elaborado pela CICAD e aprovado pela Assembleia Geral da OEA 

o Regulamento Modelo sobre Delitos de Lavagem de Dinheiro Relacionados com o 

Tráfico Ilícito de Drogas e outros Delitos Graves. Este regulamento caracterizou-se 

como o principal e significativo instrumento cooperativo do continente americano, pois 

contribuiu para a harmonia das legislações nacionais no combate ao crime de lavagem 

de dinheiro. 

 

G) Grupo Egmont 
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Tendo em vista o caráter transnacional do crime de lavagem de dinheiro, em 

1995 algumas Financial Inteligency Unit (FIU) se agruparam de maneira informal no 

âmbito de uma organização chamada Grupo de Egmont. 

O objetivo da criação desse grupo é o de promover um fórum visando 

incrementar o apoio aos programas nacionais de combate à lavagem de dinheiro dos 

países que o integram. Este apoio incluiu a ampliação de cooperação entre as FIU e a 

sistematização do intercâmbio de experiências e de informações de inteligência 

financeira, melhorando a capacidade e a perícia dos funcionários das unidades, gerando 

uma melhor comunicação através da aplicação de tecnologia específica. 

 

H) Grupo de Ação Financeira da América do Sul Contra Lavagem de Ativos – 

GAFISUD 

 

O GAFISUD é uma organização intergovernamental de base regional que reúne 

os países da América do Sul. Foi criada em 8 de dezembro de 2000 com o objetivo de 

combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, através do 

compromisso de aperfeiçoamento contínuo das políticas nacionais e o aprofundamento 

nos diferentes mecanismos dos países membros. 

O GAFISUD originou-se à semelhança do Grupo de Ação Financeira 

Internacional (GAFI), aderindo as suas quarenta recomendações como padrão 

internacional contra a lavagem de dinheiro e prevendo o desenvolvimento de 

recomendações próprias de melhoramento das políticas nacionais para lutar contra este 

crime de legitimação de fundos. 

 

I) Convenção de Palermo 

 

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, 

conhecida como Convenção de Palermo, foi assinada em 15 de novembro de 2000, em 

Nova York. Teve como importantes medidas: a cooperação e intercâmbio internacional 

de informações entre autoridades administrativas, de regulamentação, detecção e 

repressão; medidas de detecção e monitoramento de movimentos transfronteiriços de 

dinheiro; adoção de medidas antilavagem adotadas pelos órgãos regionais e 

internacionais; desenvolvimento de cooperação internacional; estabelecimento pelas 

instituições financeiras de um amplo regime interno de regulamentação e supervisão; e 
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manutenção, pelas instituições financeiras, de controle dos requisitos relativos à 

identificação do cliente, o estabelecimento de registros e a denúncia das transações 

suspeitas. 

A Convenção de Palermo procurou incorporar, após 18 anos da Convenção de 

Viena, novas dimensões da criminalidade, estendendo o combate para outras formas de 

crime organizado além do narcotráfico, ampliando o objeto material do delito. 

 

5.2. Ações de combate ao crime organizado 

 

A) Convenções sobre substâncias entorpecentes e psicotrópicas76 

 

O controle internacional relacionado aos narcóticos e substâncias psicotrópicas 

remonta o início do século XX e o aprofundamento dessa política passa a ocorrer a 

partir da década de 1960. Nesse contexto, vale citar a Convenção Única sobre 

Entorpecentes, 1961, que estabelece ações coordenadas no intuito de controlar a posse e 

combater o tráfico ilícito de entorpecentes. Por conseguinte, em 1971, ocorre a 

aprovação da Convenção sobre substâncias psicotrópicas, esse marco é importante, 

tendo em vista que, nessa época, ocorreu uma expansão e diversificação do uso e dos 

tipos de drogas. Por último, a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e 

Substâncias Psicotrópicas, 1988, documento que já incorpora medidas no combate à 

lavagem de dinheiro para ocultar capitais ilícitos provenientes do tráfico de drogas. 

 

B) Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção77 

 

 A luta no combate da corrupção é tema recorrente na pauta da agenda de 

discussões internacionais. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção é um 

documento que integra grande número de países e intenta ser um acordo 

verdadeiramente global, capaz de abordar as diferentes nuances dessa problemática. 

Estruturalmente, o texto da convenção está dividido em 8 capítulos e 71 artigos, sendo 

que os principais tópicos discorrem sobre prevenção, penalização, recuperação de ativos 

                                                           

76  UNODC. Drogas: marco legal.2017. Disponível em: <http://www.unodc.org/lpo-

brazil/pt/drogas/marco-legal.html>. Acesso em: 13 mar. 2017. 
77 

UNODC. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 2017. Disponível em: 

<https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/corrupcao/convencao.html>. Acesso em: 15 mar. 2017. 
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e cooperação internacional. Importante destacar também a realização da Conferência 

dos Estados Partes da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, realizada em 

2009, que resultou no desenvolvimento de um sistema de monitoramento da 

implementação da convenção. 

 

5.3. O papel fundamental da UNODC 

 

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), como já 

abordado, é guardião da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado 

Transnacional e seus três protocolos adicionais sobre tráfico de pessoas, migrantes e 

armas. É destaque a sua atuação prática na elaboração de estratégias– resultado de um 

constante diálogo internacional – para combate à criminalidade organizada transacional. 

 A assistência técnica oferecida aos países membros comprova o viés efetivo e 

prático do Escritório e não apenas de caráter recomendativo. A partir de um trabalho 

normativo; pesquisas e análises, diretrizes do organismo já apresentadas em tópico 

anterior, os Estados são auxiliados a fim de que sejam implementadas as medidas 

adotadas nos documentos internacionais. Essa é a principal tarefa do organismo.  

Nesse diapasão, a atividade do UNODC funciona como preenchedora de lacunas 

normativas pátrias as quais exercem papel de catalisadoras da criminalidade organizada. 

Desse modo, através de uma cooperação jurídica normatizada pelas convenções, é 

concretizado o diálogo internacional e facilitado o controle mundial da prática de crimes 

transnacionais. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Após a leitura deste guia, denota-se que, no desenrolar da história, a 

criminalidade organizada, inicialmente desenvolvida dentro dos limites territoriais de 

alguns Estados, a cada dia, toma proporções maiores. Almejando poder econômico e 

social, os grupos utilizam meios ainda desconhecidos pela maioria, o que dificulta o 

combate à problemática. Inerente a essa atividade está a lavagem de dinheiro, 

responsável pela dissimulação de capitais ilícitos e posterior reinserção no mercado.  

Dentro desse contexto, ressalta-se, mais uma vez, a relevância da cooperação 

internacional para enfrentamento da problemática. São necessárias, assim, normativas 
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internacionais que, sobretudo, acompanhem o desenvolvimento e o aparelhamento das 

organizações criminosas e das suas diversas formas de dissipação dos capitais obtidos 

com suas práticas ilícitas. Nesse sentido, a comunidade internacional, por meio de ações 

conjuntas, deve dispor de meios preventivos e práticos visando coibir a atuação desses 

grupos. Caso contrário, as convenções, tratados e resoluções padecerão do mal de 

sempre chegarem atrasadas na resolução dos conflitos em sociedade, sendo ineficientes 

para com seus objetivos. 

No que se refere a atuação da UNODC, organismo a ser simulado, conclui-se a 

sua importância para articulação de ideias e propostas no combate da problemática em 

comento. A concretização do objetivo da organização só se torna possível mediante as 

principais diretrizes do órgão, explicadas durante o guia, quais sejam: o trabalho 

normativo, as pesquisas e análises e, sobretudo, a assistência técnica  
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