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O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Coordenador 
Científico): 

1. Honrado com a missão recebida do Presidente Francisco 
Falcão, orgulho-me da coordenação científica deste importante seminário. Uma 
contribuição relevante do Tribunal da Cidadania, com o apoio da AMB, do CJF 
e do Innovare, para enfrentar um dos temas mais tormentosos da sociedade 
contemporânea. 

De fato, o combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado 
é um grande desafio que exige o diálogo e cooperação entre todos os órgãos 
nacionais e internacionais envolvidos, setores públicos e privados, na busca de 
constante aperfeiçoamento dos mecanismos de prevenção e repressão. 

A opinião pública e o engajamento da sociedade organizada 
também são fatores fundamentais numa democracia para garantir a efetividade 
dessas ações. 

2. Após a única condenação de Al Capone, nos Estados Unidos 
da América, em 1931, a 11 anos de prisão por sonegação fiscal, que somente 
foi possível mediante análise das suas contabilidades (pessoal e das suas 
empresas), que demonstravam que ele gastava muito mais do que declarava 
ao fisco, as organizações criminosas perceberam a necessidade de buscar 
ocultar a origem de recursos provenientes de atividades ilícitas, para dar-lhes 
uma aparência de que foram obtidos de forma lícita. 

A lavagem de dinheiro viabiliza que organizações criminosas 
utilizem na economia formal o dinheiro obtido ilicitamente. 

Os métodos para “lavar” os recursos ilícitos são constantemente 
aprimorados e incluem complexas operações financeiras e comerciais 
internacionais, que envolvem o auxílio de profissionais especializados, de sorte 
que o enfrentamento deve incluir o auxilio das instituições financeiras públicas 
e privadas. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, foi editada em 1970 a Lei do 
Sigilo Bancário, que impôs aos bancos a comunicação às autoridades 
competentes dos depósitos em dinheiro em espécie se o valor fosse superior a 
US$ 10 mil. 

Ainda no âmbito internacional, as convenções, como a de Viena 
de 1988, da qual o nosso País é signatário, demonstram a necessidade de 
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cooperação entre os países e criação de órgãos internacionais para combater a 
lavagem de dinheiro e consequentemente as organizações criminosas. 

A Operação Mani Pulite ou “Mãos Limpas”, que ocorreu na Itália 
na década de 1990, é um importante exemplo de atuação judiciária contra a 
corrupção que havia se instalado na vida política e administrativa de Milão, em 
razão das atividades de organizações criminosas que hoje denominamos de 
máfia.  

Tal episódio comprova a necessidade de cooperação entre todos 
os agentes envolvidos, inclusive a opinião pública, para se alcançar resultados 
eficientes, e a participação neste evento do primeiro presidente da Corte de 
Cassação da Itália, magistrado Giorgio Santacroce, contribui para o 
conhecimento dos métodos de combate ao crime organizado naquele país. 

No Brasil, como exemplo de avanço da administração pública no 
combate ao crime de lavagem de dinheiro, cito a criação do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras – COAF – cuja finalidade é disciplinar, 
aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências 
suspeitas de atividades ilícitas, sem prejuízo da competência de outros órgãos 
e entidades. 

No campo legislativo, pode-se destacar a edição da Lei n. 
9.613/1998, que criminalizou a lavagem de dinheiro, e as alterações 
promovidas nesse diploma pela Lei n. 12.683/2012, ampliando sua tipicidade 
para abranger a ocultação ou dissimulação da natureza ou origem de recursos 
provenientes de qualquer infração penal, permitindo alcançar contravenções 
penais, como o “jogo do bicho”, como também criou uma nova regra de 
competência, ao estabelecer que cabe ao juiz competente para o julgamento 
dos crimes de lavagem de dinheiro a decisão sobre a unidade de processo e 
julgamento, ainda que o crime antecedente seja de maior gravidade. Também 
a Lei n. 12.850/2013 tipificou o crime de organização criminosa, viabilizando a 
condenação por lavagem de dinheiro dessa prática delituosa. 

O Poder Judiciário, por seu turno, com a precípua função de 
interpretar as leis para conferir efetividade no combate ao crime, tem no 
julgamento da Ação Penal n. 470 no STF um importante marco da evolução de 
sua atuação.  

No que se refere ao combate a corrupção, a colaboração 
premiada parece importante mecanismo investigatório, mas também demanda 
reflexões e aperfeiçoamentos, papel que incumbe à jurisprudência.  
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Outro tema interessante a ser enfrentado pelos tribunais se refere 
ao diálogo das fontes nas hipóteses de o processo envolver a prática de 
lavagem de dinheiro e organização criminosa, diante do comando legislativo 
distinto para a delação premiada do agente. É que, confrontando-se 
dispositivos da Lei n. 9.613/1998 e da Lei n. 12.850/2013, competirá ao Poder 
Judiciário definir se (1) a pena poderá ser reduzida de fração inferior a 1/3; (2) 
é possível o cumprimento no regime aberto quando a pena for superior à 
previsão legal para a aplicação do referido regime; e (3) a delação poderá se 
dar a qualquer tempo, ou seja, mesmo após a sentença condenatória. 

O avanço da ação judicial no combate à corrupção demanda ação 
conjunta dos demais poderes e órgãos públicos, e o apoio da opinião pública, 
num ambiente democrático, é fator essencial para impulsionar e orientar a 
atuação das autoridades públicas. 

Para ilustrar, pode-se destacar a Lei da Ficha Limpa, que impede 
a eleição de condenados em segunda instância para cargos públicos. Sua 
edição só foi possível porque a iniciativa popular com ajuda da Associação dos 
Magistrados do Brasil foi fortemente apoiada pela opinião pública. 

Também o Prêmio Innovare, com a parceria da imprensa, permite 
maior participação e divulgação de práticas que buscam aperfeiçoar a 
prestação jurisdicional. 

3. Portanto, em razão das dificuldades inerentes ao tema, o 
combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado exige o diálogo e 
cooperação entre todos os órgãos nacionais e internacionais envolvidos, 
públicos e privados, na busca de constantes aperfeiçoamentos dos 
mecanismos de prevenção e repressão.  

Importante, também, é a viabilização de um ciclo virtuoso. 
Atuação eficaz das autoridades públicas, conjuntamente com o sistema 
financeiro privado, de modo a se obter resultados eficientes e transparentes.  

Assim, os debates que aqui foram travados e perpetuados em 
vídeos e papéis, certamente serão importantes contributos para este almejado 
e verdadeiro ciclo virtuoso. 

Muito obrigado e boa noite a todos. 

 


