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RESUMO 

 

O sistema internacional testemunha a consolidação de um regime internacional de combate 

à lavagem de dinheiro. Fundado em premissas hodiernas do Direito Internacional, esse 

regime responde a uma ordem internacional multifacetada, que se verifica no progressivo 

protagonismo de atores subnacionais e de organismos não governamentais. A consequente 

relativização da função dos Estados, como vetores históricos das relações internacionais, 

enseja um processo de jurificação, por meio de instrumentos de soft law estabelecidos, em 

sua maioria, pelo GAFI. Analisa-se a formação histórica da lavagem de dinheiro e o 

respectivo processo de construção de antagonistas legais, tais como os tratados celebrados 

no âmbito das Nações Unidas e o soft law - paradigma consubstanciado na criação do GAFI. 

Examinam-se as recomendações do GAFI, na estruturação do regime internacional de 

combate à lavagem de dinheiro e na construção de projeções regionais do organismo, 

concentradas na expansão de seu espectro de atuação e de seu alcance. Estudam-se 

o processo de avaliação dos membros e não membros e o processo sancionador baseado na 

criação das listas de países não cooperantes, com o objetivo de evidenciar os seus papéis 

enquanto vetores de compliance. Ao final, trata-se o tema sob a perspectiva da compliance na 

ordem jurídica nacional, analisando a internalização das recomendações, no ordenamento 

brasileiro, desde a criminalização da lavagem de dinheiro até a estruturação administrativa 

dos órgãos de regulação (COAF, Banco Central, Superintendencia de Seguros Privados, 

entre outros) e da Unidade de Inteligência Financeira, de forma a evidenciar as alterações 

estruturais realizadas na legislação interna visando adequá-la às exigências internacionais. 

Palavras-chave: jurificação; lavagem de dinheiro; soft law; compliance.  
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ABSTRACT 

 
 
 
 

The international system has been witnessing the consolidation of an transnational money-

laundering enforcement regime, built upon contemporary International Law premises. Such 

system tackles a multifaceted world order which one can attest by spotting the progressive 

protagonism of both subnational actors and non-governmental organizations and the 

resulting relativization of State’s functions – historically the main vector of the international 

relations. The aforementioned phenomenon gives room to a jurification process lead by 

FATF soft law. Accordingly, this works analyzes the historical development of money 

laundering and the formation of its respective legal antagonists, such as the United Nation 

System treaties and soft law – a paradigm consubstantiated by the launch of FATF. It 

examines FATF recommendations, the structuring of an international money-laundering 

enforcement regime and the organism’s regional projections, generally focused on the 

expansion of its operating spectrum and outreach. It studies the members and non-members’ 

assessment procedure and their sanctioning process based on the enrollment of non-

cooperative countries, in order to highlight their role as compliance vectors. Lastly, it glances 

compliance through the Brazilian legal system, the internalization of FATF 

recommendations – since money laundering’s criminalization so far as to the administrative 

arrangement of regulatory bodies (COAF, Central Bank, Private Insurance’s 

Superintendence, and so forth) and of the Financial Intelligence Unit, in order to highlight 

the structural changes made to the domestic legislation so that it adapts itself to international 

requirements. 

Key-words: legalization; money laundering; soft law; compliance. 
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RÉSUMÉ 
 
 

Le système international témoigne la consolidation d'un régime international de lutte contre 
le blanchiment d'argent. Fondé sur des prémices courants du Droit International, ce régime 
répond à un ordre international complex, vérifié dans le rôle progressif des acteurs 
infranationaux et des organismes non-gouvernementaux. La ultérieur relativisation de la 
fonction des États, tels que les vecteurs historiques des relations internationales, comporte 
un processus de jurification par des instruments de la “soft law” établi surtout par le GAFI. 
On analyse la formation historique du blanchiment d'argent et de son processus de 
construction des antagonistes légaux, tels que les traités conclus au sein des Nations Unies 
et de la “soft law” - paradigme incarné par la création du GAFI. On examine les 
recommandations du GAFI, dans la structuration du régime international de la lutte contre 
le blanchiment d'argent et dans la construction des projections régionales de l'organisme, 
concentrées sur l'expansion de son spectre de performance et de son atteindre. On étudie 
aussi le processus d'évaluation des membres et des non-membres et le mécanisme de 
sanction fondée sur la création des listes de pays non coopératifs afin de souligner leurs rôles 
en tant que vecteurs de la compliance. À la fin, le sujet est abordé sur la perspective de la 
compliance dans l'ordre juridique nationale, en analysant l'internalisation des 
recommandations, dans le système juridique brésilien, depuis la criminalisation du 
blanchiment d'argent jusqu'à la structure administrative des organismes de réglementation 
(le COAF, la Banque Centrale, la Surintendance des assurances privées, entre autres) et de 
l'Unité d'Intelligence Financière, afin de mettre en évidence des changements structurels 
apportés sur la législation nationale pour l'adapter aux exigences internationales. 
 
Mots-clé: la légalisation; le blanchiment d'argent; soft law; conformité. 
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INTRODUÇÃO 

 

Embora seu surgimento seja relativamente recente, o fenômeno da lavagem de 

dinheiro atrai a atenção dos membros de diversos organismos internacionais nas últimas 

décadas. Intensificado pelo que se convencionou chamar de globalização1, despertou o 

interesse dos Estados em iniciativas conjuntas de enfrentamento e deu ensejo a diversos 

compromissos internacionais formando uma complexa estrutura normativa sob o comando 

do Grupo de Ação Financeira em Lavagem de Dinheiro (GAFI) e suas projeções regionais. 

Essa complexa estrutura de organismos e seus arcabouços originou o regime 

internacional do combate à lavagem de dinheiro, contemplando uma ampla rede de 

relacionamentos institucionais e de documentos em nível internacional, desde tratados aos 

memorandos de entendimento que estabelecem obrigações e responsabilidades. 

O regime internacional de combate à lavagem de dinheiro é inserido, em um 

ambiente mais amplo, nas discussões acerca da fragmentação do Direito Internacional 

(KOSKENIEMMI, 2005; KAUFMAN, 1997; SIMMA, 2009), quando a unidade do mesmo 

é questionada a partir da estruturação normativa em esferas temáticas, sobretudo a partir da 

ampliação de seu campo, observado com o advento da globalização e a intensificação das 

relações, em que se multiplicaram as fontes normativas e órgãos legiferantes, bem como os 

sujeitos das relações jurídicas, com “extraordinária expansão das normas jurídicas 

internacionais” (AMARAL JÚNIOR, 2009, p. 11). 

Desse conglomerado de entes e de estruturas normativas deriva a necessidade de 

analisar-se o fenômeno por, ao menos, duas perspectivas. A primeira delas diz respeito à 

formação do regime internacional. De notória fragmentação, o regime internacional da 

lavagem de dinheiro recebeu impulso considerável a partir da criação do Financial Action 

                                                             
1 Muito se tem discutido no campo das ciências sociais acerca do conceito de globalização. Optou-se  aqui 
mencionar a concepção de um de seus principais teóricos, Anthony Giddens, para quem a globalização pode 
ser encarada como um fenômeno de intensificação das relações sociais mundiais que ligam localidades 
distantes de maneira que os acontecimentos locais são fortemente influenciados por eventos que ocorrem à 
distancia e vice-versa (GIDDENS,  1990, p. 64). Ainda sobre o tema, importante estudo sobre os teóricos da 
globalização é apresentado por Arnaldo Godoy em Globalização, Neoliberalismo e o Direito no Brasil, em que 
o autor apresenta o posicionamento de diversos teóricos como Antony Giddens, Milton Santos, Octavio Ianni, 
Francis Fukuyama, Antonio Negri, dentre outros (GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Globalização, 
Neoliberalismo e Direito no Brasil. Londrina: Humanidades, 2004). 
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Task Force on Money Laundering (FATF)2 ou Grupo de Ação Financeira (GAFI). Esses 

grupos empreendem iniciativas que abrangem complexos padrões de institucionalização e 

governança. A segunda perspectiva diz respeito à implementação e aos efeitos do arcabouço 

normativo na ordem jurídica nacional, exercendo influência tanto na regulação do sistema 

financeiro, principal meio utilizado para a prática da lavagem, bem como no direito penal, 

sob a perspectiva da criminalização e na cooperação internacional, formando assim a tríade-

base do combate à lavagem de dinheiro. 

Nesse cenário, como os Estados se organizam individual e coletivamente para 

enfrentar o problema da lavagem de dinheiro? Quais os reflexos das iniciativas 

supranacionais na ordem interna desses países? Como situar a soberania nesse ambiente? 

Um ponto comum para resposta a essas perguntas encontra-se no termo soft law, que abrange 

documentos com caráter não vinculante aos Estados, mas que, no cenário do combate à 

lavagem de dinheiro, apresenta força por vezes de maior cogência do que instrumentos de 

hard law, instrumentalizando-se como uma ferramenta de modelagem desse regime 

internacional. 

O principal fator que justifica a presente pesquisa encontra-se na necessidade de 

análise da construção do espaço internacional para enfrentamento a esse fenômeno e seus 

reflexos, tanto na ordem internacional quanto na ordem jurídica nacional, a partir da 

internalização das regras emanadas pelos atores internacionais. O regime internacional de 

combate à lavagem de dinheiro apresenta matizes dominantes em instrumentos de soft law e 

levam a análise da influência desse instrumento no comportamento estatal. Assim, o trabalho 

procurará contribuir para a contextualização e alcance do soft law enquanto instrumento de 

construção do regime internacional de combate à lavagem de dinheiro. 

No relatório da Organização das Nações Unidas-ONU The Globalization of Crime: 

A Transnational Organized Crime Threat Assessment (UNODC, 2010), apontou-se que o 

crime organizado tem faturado bilhões de dólares por ano com o tráfico de drogas, armas, 

pessoas, recursos naturais, produtos contrafeitos, bem como pirataria marítima e cibernética. 

O relatório destaca ainda que uma luta mais eficaz contra essa modalidade criminosa exige 

mudança de foco para a desestruturação de máfias e de seus mercados por meio de medidas 

mais duras de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção. 

                                                             
2 No Brasil, adotou-se a sigla GAFI, a partir da nomenclatura em francês de Groupe d'action financière.  
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Nesse sentido, diversos organismos internacionais, tais como ONU, OCDE, 

Conselho da Europa, entre outros, têm reforçado o combate à lavagem de dinheiro, alçando 

o tema a posições de destaque, na agenda internacional. Essa atuação teve sua importância 

destacada a partir da criação do GAFI em 1998, que passou a exercer um papel proeminente 

nas iniciativas de regramento internacional, utilizando-se amplamente do soft law, em 

contraposição à atuação da ONU desde a Convenção de Viena de 19883. 

Diversas pesquisas relevantes, no exterior, têm tratado o tema da lavagem de 

dinheiro sob a perspectiva internacional. É o caso dos trabalhos de Beekarry (2011), Gilmore 

(2011), Shams (2004), Abel Souto (2001), Stessens (2005), Muller, Kälin e Goldsworth 

(2007), Savona (2005), Simmons (2000), dentre outros.  Ao contrário, o Brasil tem 

testemunhado uma produção bibliográfica tímida, nessa área. Não obstante, merecem 

destaque os trabalhos de Machado (2004, 2006, 2012) e Machado e Jorge (2009)4 ao tratar 

do tema sob esse enfoque. Ainda nos textos de Anselmo (2010) e Anselmo (2013), o tema é 

analisado levando-se em consideração nuances internacionais. As obras clássicas e mais 

conhecidas no país acerca do tema, tais como Maia (1999), Moro (2010), Mendroni (2013), 

Badaró e Bottini (2012), abordam o tema com enfoque na perspectiva criminal, dedicando 

poucas páginas ou mesmo nenhuma a essa face internacional do problema. 

Assim, mediante análise do tema, pouco estudado pela doutrina nacional, busca-se 

facilitar a compreensão do fenômeno da lavagem de dinheiro sob a perspectiva da ordem 

jurídica internacional e seus reflexos no plano nacional, a partir da internalização dos 

normativos internacionais que tratam do tema, visando a identificar qual o papel do soft law 

nessa estrutura normativa.  

A tensão entre soberania e multilateralismo se faz presente na construção desse 

regime, em que os Estados continuam a desempenhar um papel importante no cenário da 

internalização dos standards, embora o conceito clássico de soberania tenha sido diluído. 

Numa estrutura central, o GAFI, mesmo contando com reduzido número de países membros 

(hoje trinta e seis), dita os padrões a serem seguidos por todos os países, membros ou não, 

estabelecendo inclusive sanções pela não adequação dos mesmos. 

                                                             
3 Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena, em 
20 de dezembro de 1988. 
4 Os trabalhos de Machado e Jorge (2009) e Machado (2012), embora referidos como doutrina nacional, em 
razão da primeira autora, foram publicados no exterior. 
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Ainda nesse cenário, merece destaque o estudo da compliance, enquanto 

conformidade com determinada norma, que abrange a implementação (incorporação das 

normas internacionais no sistema doméstico por qualquer processo, seja por meio de 

legislação, decisões judiciais ou mesmo decretos executivos), alcançando também a adesão 

do país às normas e as medidas de execução aplicadas. A efetividade, por sua vez, 

corresponde a realização dos objetivos das normas, podendo ocorrer independentemente da 

compliance (SHELTON, 2007, p. 5). 

A efetividade5 visa a avaliar se o sistema funciona na prática e deve pautar a agenda 

do GAFI, que se prepara para a quarta rodada de avaliações mútuas dos países, tendo 

concentrado esses exercícios anteriores na conformidade técnica dos países analisados com 

as suas normas (GAFI, 2013). Uma vez estabelecidas bases sólidas para o regime de combate 

à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, o organismo busca agora 

implementar metodologia que busque avaliar se o sistema funciona. 

Nessa cenário pós moderno, de ampla fragmentação, considerando a força cogente 

que tem assumido as Recomendações do GAFI, embora instrumento de soft law, pode a 

mesma figurar como fonte do direito interncional? 

Assim, o presente trabalho tem por objeto analisar o processo de construção do 

regime internacional de combate à lavagem de dinheiro, sob a perspectiva da jurificação6 e 

sua implementação no Brasil,  tratando da compliance e efetividade. Para alcançar o objeto 

almejado, apresentam-se como principais questionamentos a serem enfrentados:  

No contexto da jurificação, como ocorre o processo de construção do regime 

internacional do combate à lavagem de dinheiro? Como se desenvolve a internalização do 

regime internacional do combate a lavagem de dinheiro no Brasil, sua compliance e 

efetividade? Qual a natureza das recomendações do GAFI? É possível seu enquadramento 

como fonte do Direito Internacional? 

                                                             
5 Conforme se pode observar no documento Effectiveness has moved to the top of the FATF agenda (FATF, 
2013).  
6 Optou-se aqui por utilizar a expressão jurificação como tradução do termo legalization, adotando-se a 
tradução utilizada por Gonçalves e Costa (2011), Costa (2011a)  e Costa (2011b). Deve ser ressaltado, 
entretanto, que há traduções na doutrina nacional como juridificação (SILVA, 2011, p. 101 e LAFER), que, no 
caso, pode ser confundida com o termo juridification, que tem sido o termo utilizado para traduzir a expressão 
Verrechtsstaatlichung de Habermas (1987) no sentido de constitucionalização do estado, quem tem sentido 
mais restrito do que o termo legalization, aqui compreendido sob a perspectiva de Abbot et al (2000). Da 
mesma forma, também se identificam traduções do vocábulo como legalização (SILVA, 2011, p. 101).  
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Nesta tese, tem-se como hipótese de trabalho que os instrumentos de soft law, no 

regime internacional de combate à lavagem de dinheiro, são capazes de gerar efeitos no 

comportamento dos Estados. Para demonstrá-la, pretende-se, em primeiro lugar, uma análise 

do processo de jurificação do regime internacional formado para o combate a lavagem de 

dinheiro e, em um segundo momento, a partir da efetividade, demonstrar como se dá a 

estruturação da ordem jurídica nacional,  

Embora a hipótese tenha por escopo a análise da compliance e efetividade do 

regime internacional no Brasil, é possível expandir as conclusões ao menos para os demais 

Estados membros do GAFI, que possuem estágios semelhantes de desenvolvimento do seu 

normativo interno, conforme será objeto de análise no curso do trabalho.  

Para a abordagem do tema, adotou-se a estrutura de divisão em três seções: a 

primeira, com o título de O Direito Internacional e a ordem internacional atual, trata do tema 

sobre a perspectiva puramente teórica, visando a situar o soft law nesse cenário, abordando 

temas correlatos, como a ordem jurídica internacional, fontes do Direito Internacional, 

governança global e redes de governo, jurificação e compliance. 

Na segunda seção, com o tema Jurificação: o regime internacional de combate à 

lavagem de dinheiro, busca-se uma ampla análise da formação e estruturação atual do regime 

de combate à lavagem de dinheiro, destacando-se a sua construção pelos instrumentos de 

soft law, notadamente ditados pelo GAFI. 

O fenômeno da lavagem de dinheiro é tratado desde a sua origem até as primeiras 

iniciativas no direito dos tratados celebrados no âmbito da ONU, com a consequente 

transição para o paradigma do soft law, notadamente assumido com a criação do GAFI, 

inicialmente como grupo provisório criado a partir da OCDE, cujo mandato foi 

constantemente prorrogado. 

As Recomendações do GAFI na estruturação do regime internacional de combate à 

lavagem de dinheiro são exaustivamente analisadas, bem como a estruturação das projeções 

regionais do organismo, que cada vez mais buscam expandir seu espectro de atuação e 

internalização das recomendações. 

O processo de avaliação dos membros e não membros, que já se encontra em sua 

quarta rodada, bem como o processo sancionador, baseado na criação das listas de países 
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não cooperantes, são estudados com o objetivo de evidenciar os seus papéis enquanto vetores 

de compliance. 

A terceira e última seção, por sua vez, trata da compliance na ordem jurídica 

nacional. Destaque-se aqui que o trabalho não tem por objetivo comparar a efetividade 

(alcance dos objetivos das normas) e implementação (incorporação das normas 

internacionais na ordem interna) em diversas ordens nacionais, trabalho que seria com 

natureza de direito comparado, até mesmo porque, em razão do regime de acompanhamento 

e avaliações múltiplas estabelecido pelo GAFI, pouca diferença se aponta entre os regimes 

nacionais dos países membros do GAFI. 

Nesse tópico, busca-se tratar da internalização das Recomendações no Brasil, desde 

a criminalização da lavagem de dinheiro até a estruturação administrativa dos órgãos de 

regulação (COAF, Banco Central, Superintendência de Seguros Privados, entre outros) e da 

Unidade de Inteligência Financeira, evidenciando-se as alterações estruturais realizadas na 

legislação interna visando a adequá-la às exigências internacionais. 

Outra observação que deve ser feita é que não se trata de um trabalho com foco na 

lavagem de dinheiro unicamente sob a perspectiva do direito penal. Assim, temas afetos à 

lavagem de dinheiro que tangenciam a esfera penal terão o  tratamento necessário, apenas 

visando a compreensão do fenômeno da lavagem para os fins a que se destina o trabalho. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho teve por objetivo tratar do regime internacional de combate à 

lavagem de dinheiro, partindo de sua jurificação até a efetividade, buscando, num primeiro 

momento, descrever a forma como se estruturou no ambiente internacional, e então como se 

deu a sua implementação na ordem jurídica nacional. 

O sistema internacional testemunha a consolidação de um regime internacional de 

combate à lavagem de dinheiro. Fundado em premissas hodiernas do Direito Internacional, 

esse regime responde a uma ordem internacional multifacetada, que se verifica no 

progressivo protagonismo de atores subnacionais e de organismos não governamentais.  

A consequente relativização da função dos Estados, como vetores históricos das 

relações internacionais, enseja um processo de jurificação, por meio de diversos tipos de 

normas jurídicas, dentre elas a soft law, que coexistem num ambiente fragmentado.  

Apesar do fenômeno da lavagem de dinheiro ter surgimento relativamente recente, 

foi objeto de enfoque de diversos organismos internacionais já nas últimas décadas, 

notadamente com a instituição de iniciativas conjuntas de enfrentamento, capitaneadas pelo 

Grupo de Ação Financeira em Lavagem de Dinheiro (GAFI), que após sua criação passou a 

assumir papel de destaque no cenário internacional. 

Para desenvolvimento do presente trabalho, buscou-se inicialmente a análise do 

processo de jurificação, a partir dos estudos internacionais sobre o tema, com o objetivo de 

demonstrar como se desenvolve o “tornar-se jurídico” do problema da lavagem de dinheiro 

e sua análise futura. 

Com a jurificação, a questão fundamental é analisar a construção do regime 

internacional do combate à lavagem de dinheiro, típico regime internacional de proibição 

conforme previsto por Nadelmann (1990). 

A partir da construção desse regime, importa ainda perquirir se os Estados agem 

em conformidade (compliance) com o mesmo, com a incorporação das normas 
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internacionais no sistema doméstico por qualquer processo, bem como se há, efetivamente, 

alteração no comportamento estatal em função dessas regras.  

Assim, a Seção I buscou fixar as bases do referencial teórico utilizado para a análise 

do tema, a partir dos conceitos de jurificação e compliance, a estruturação do regime 

internacional de proibição, com forte base nos intrumentos de soft law, notadamente as 

recomendações do GAFI, situando-o nesse cenário, abordando temas correlatos, como a 

ordem jurídica internacional, fontes do Direito Internacional, governança global e redes de 

governo, jurificação e compliance. 

Desenvolvido a partir da expansão do Direito Internacional, o tema da lavagem de 

dinheiro, cujo tratamento inicial deu-se a partir da Convenção de Viena (1988), com a 

obrigação aos signatários em criminalizar a lavagem de dinheiro originado do tráfico de 

drogas, passa então a adotar, com a instituição do GAFI, no âmbito da OCDE,  um regime 

internacional baseado em recomendações soft law que, embora não vinculantes aos 

membros, passam a ter grande influência não apenas nos países membros, mas também nos 

não-membros.  

Uma vez formado o regime internacional de proibição, o mesmo é objeto de análise 

na Seção II, que destaca, a partir da jurificação, como ocorre o processo de construção do 

regime internacional do combate à lavagem de dinheiro. A Seção II examinou o regime 

internacional da lavagem de dinheiro, buscando traçar as bases de sua formação, a partir do 

marco da Convenção de Viena (1988) e a transposição de paradigma para a utilização dos 

instrumentos de soft law, a partir da criação do GAFI, inicialmente como grupo provisório a 

partir da OCDE, cujo mandato foi constantemente prorrogado e responsável pelas 

“recomendações”, segundo marco sobre o tema.  

Com a criação do GAFI, organismo de estrutura reduzida, poucos membros e 

previsão de mandato temporário, sua atuação pautou-se em expandir seu documento 

principal, as Quarenta Recomendações, para que pudesse alcançar cada vez mais adesões 

nacionais. As Recomendações, embora instrumentos soft, passam a influenciar membros e 

não membros na estruturação dos regimes nacionais. 

A figura das projeções regionais foi uma solução adotada, mediante a criação de 

sub-organismos regionais, no mesmo modelo do GAFI, para que atuassem de acordo com 

regiões específicas do globo e estes, por sua vez, com assento no GAFI. Foram criados, por 
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exemplo, o Financial Action Task Force in South America (GAFISUD), atualmente 

renomeado para GAFILAT,  o Eurasian Group (EAG), Asia/Pacific Group on Money 

Laudering (APF), entre outros. 

Tal solução possibilitou, ainda, a redução do déficit de legitimidade do GAFI uma 

vez que, contando com a participação de poucos países, ditava as regras de combate à 

lavagem de dinheiro para todo o globo. 

Analisou-se a formação histórica da lavagem de dinheiro e o respectivo processo 

de construção de antagonistas legais, tais como os tratados celebrados no âmbito das Nações 

Unidas e o soft law - paradigma consubstanciado na criação do GAFI.  

Interessante destacar aqui que o fenômeno da fragmentação, embora evidente, não 

tem gerado impactos significativos no que tange à coerência. Hard law  e soft law interagem 

com frequencia, muitas vezes complementando seus campos de agrangência, sem que 

registre haja registro de casos de conflito entre ações do GAFI e suas projeções, ou mesmo 

entre os instrumentos normativos provenientes de organismos diversos. 

Examinaram-se ainda as recomendações do GAFI na estruturação desse regime 

internacional, bem como a construção de projeções regionais do organismo, concentradas na 

expansão de seu espectro de atuação e de seu alcance. 

As Recomendações do GAFI, o documento mais importante na área, foram  

exaustivamente analisadas, desde a sua primeira redação, evidenciando suas reformas 

posteriores. Assim, a opção do tratamento do tema por meio de instrumentos de soft law 

apresentou-se acertada, notadamente em razão das dificuldades que seriam inerentes à 

natureza dos tratados, caso fosse essa a opção de regulação do tema.  

Apenas a título de exemplificação, o GAFI reuniu-se logo após os ataques 

terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos e, já no mês seguinte, ampliou seu 

mandato e  apresentou um conjunto de recomendações específicas sobre o combate ao 

financiamento do terrorismo. Por sua composição técnica, o organismo é dotado de uma 

forte e rápida capacidade de resposta aos problemas, com a atualização necessária tendo em 

vista as constantes inovações nas tipologias para lavagem de dinheiro, como por exemplo, 

no caso do uso dos cartões pré-pagos, fraudes no mercado imobiliário, etc. 

Observou-se, portanto, que o regime internacional de combate à lavagem de 

dinheiro apresenta-se regulado em minúcias a partir de seu documento mais importante – as 
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Recomendações do GAFI – que, embora soft law, influencia hoje grande parte dos países. 

Evidencia-se, portanto, que essas recomendações, mesmo sem vincular obrigatoriamente os 

Estados, terminaram por exercer forte influência em seu comportamento, de forma que o 

regime internacional de combate à lavagem de dinheiro apresenta uma dos maiores, senão a 

maior harmonização legislativa no tema. 

Como não poderia ser diferente de outras áreas, a dicotomia entre política e direito 

floresce no presente regime. O regime internacional inicialmente estruturado para o combate 

a lavagem de dinheiro, alcançado seu sucesso relativo, passou a sofrer imposições de Nações 

dotadas de maior poder político, como por exemplo, no ano de 2001, quando, após os ataques 

terroristas de setembro daquele ano, o mandato do GAFI passa a contemplar também o 

financiamento ao terrorismo. Da mesma forma, seguiu-se, em 2012, a não proliferação de 

armas de destruição em massa. Agora, discute-se até a inclusão da corrupção como parte do 

mandato. 

O trabalho analisou a estrutura utilizada pelo GAFI para verificar a compliance dos 

Estados com as suas recomendações, por meio das avaliações de implementação e 

efetividade, cujo processo se desenvolve prioritariamente pela realização de rodadas de 

avaliações mútuas, que alcançam, além dos países membros do GAFI, os países não 

membros que integram as projeções regionais. 

Ademais, mesmo os países que não integram o GAFI ou as projeções regionais 

foram objeto de avaliação, bem como sujeitos ao processo sancionador, por meio da criação 

das listas NCCT (non cooperative countries and territories), que passaram a ser 

implementadas pelo organismo em 2000, cujo efeito, para além da “vergonha” internacional, 

pode acarretar restrições a programas de auxílio financeiro. Evidencia-se aqui, portanto, que 

a descumprimento de uma Recomendação (soft) pode vir acompanhado de sanções. 

Observa-se, portanto, a existência de um complexo estruturado de sanções 

associadas ao descumprimento das “Recomendações”, que vão desde a suspensão no 

organismo, até mesmo a confecção de listas-negras e vedação de auxílios financeiros 

internacionais. 

A seção III do trabalho buscou analisar a implementação e efetividade do regime 

internacional de combate à lavagem de dinheiro sob a perspectiva nacional, tomando como 

objeto de avaliação o Brasil. Para tanto, foi analisado como o Brasil estrutura seu regime de 
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combate à lavagem de dinheiro e como procedeu à implementação dos normativos 

internacionais, com a identificação inicial dos principais instrumentos internacionais dos 

quais o Brasil faz parte.  

Quanto ao tema da efetividade, buscou-se,  analisar a questão da implementação do 

regime internacional pelo Brasil (Seção III), enquanto degrau para se alcançar a efetividade, 

tendo como foco as avaliações do Brasil realizadas pelo GAFI, que traçam um panorama do 

sistema brasileiro de combate à lavagem de dinheiro, de acordo com a interpretação pelo 

organismo, enquanto um degrau para fosse alcançada a conformidade (compliance) com o 

regime internacional. 

Foi possível observar, portanto, a concreta alteração no comportamento estatal a 

partir das regras internacionais que regem a matéria, uma vez que é possível identificar  

diversos pontos que indicam as alterações no comportamento estatal, sobretudo em razão de 

reflexos oriundos de mudanças no documento conhecido por Quarenta Recomendações ou 

ainda pela perspectiva de aproximação de uma rodada de avaliação do Brasil. 

A estruturação do regime internacional de combate à lavagem de dinheiro permite 

ainda inferir, nos moldes do concluído por Ambos (2007, p. 32), que a legislação nacional 

baseia-se nos elementos jurídicos internacionais, cuja internalização, embora se dê com 

diversas nuances nas legislações nacionais, aponta a clara influência internacional. 

Dedicou-se o trabalho a analisar a tipificação do crime de lavagem de dinheiro no 

Brasil, um dos elementos principais do regime, que foi estudado ainda de acordo com o 

direito comparado, mediante digressão ao tratamento da lavagem de dinheiro, sob a 

perspectiva da tipificação penal em outros países. 

O arcabouço legislativo brasileiro, cujo primeiro diploma legal que tratou do tema 

é datado de 1998 (Lei n° 9.613), foi objeto de profunda reforma em 2012, por meio da Lei 

n° 12.683/2012, representando hoje um marco legislativo nacional que atende, em grande 

parte, às necessidades legislativas para o combate à lavagem de dinheiro, seja sob a 

perspectiva penal, processual penal (incluindo aí o importante tratamento da alientação 

antecipada), bem como medidas que permitam a estruturação do sistema nacional de 

prevenção à lavagem de dinheiro. 

Nesse contexto, outro ponto de fundamental importância é a regulação 

administrativa, mediante a estruturação da unidade de inteligência financeira nacional – o 
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Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) – e a atribuição à reguladores 

nacionais, como por exemplo o Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários, e o 

próprio COAF, entre outros, para estabelecerem as obrigações administrativas a serem 

observadas pelos sujeitos obrigados a reportar as operações atípicas ou suspeitas ao COAF 

(instituições financeiras, empresas de factoring, administradoras de cartões de crédito, 

comerciantes de bens de alto valor, empresas de transporte de valores e outras atividades que 

oferecem risco potencial à prática da lavagem de dinheiro). 

O Brasil foi ainda objeto de processos de avaliações mútuas pelo GAFI nos anos de 

2004 e 2010, cujo resultado é discutido no trabalho e aponta a visão que o organismo tem 

acerca da implementação e efetividade das Recomendações na ordem jurídica nacional. 

Assim, além da mera implementação das recomendações que regem a matéria na 

perspectiva internacional para a ordem interna, relevante se faz perquirir acerca de sua 

efetividade, tema essa que norteará a nova rodada de avaliações que foi recém iniciada pelo 

GAFI, inclusive adotando nova metodologia em que os países serão avaliados a partir de 

matrizes de risco prioritárias. 

Nesse ponto, o trabalho centrou-se em demonstrar como o regime internacional de 

combate à lavagem de dinheiro, estruturado na sua quase totalidade por meio de 

recomendações, com a natureza de soft law, foi capaz de gerar efeitos no comportamento 

dos Estados que hoje, em sua absoluta maioria, internalizaram os padrões internacionais 

sobre o tema, ditados pelo GAFI.  

Assim, é possível perceber que há forte influência das normas soft que estruturam 

o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro no comportamento estatal, 

restando inequívoca sua força normativa. Em que pese Machado (2004, 207-210) tenha 

destacado a categoria do binding soft law ou soft law hardly binding, especificamente no 

caso do regime de combate à lavagem de dinheiro não parece tratar-se de uma nova 

categoria, entre soft law e hard law, mas sim um reflexo da globalização e da nova forma de 

encarar as relações sociais.  

Não parece possível, em tempos atuais, apontar diferenças substanciais quanto aos 

efeitos da soft law em relação a hard law, mas apenas de uma norma que se forma e entra 

em vigor de maneira distinta daquela de um tratado. Da mesma forma, o argumento que 

considera a soft law como algo não vinculante, não parece mais prosperar.  
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Os elementos expostos no presente trabalho permirem entender a soft law como um 

tipo de norma jurídica produzida de modo próprio, com determinado alcance, que, no caso 

do regime de combate à lavagem de dinheiro, tem compliance e efetividade. O argumento 

da inexistência de sanção também não encontra sustentação no cenário exposto. 

Embora não exista um compromisso formalizado sob a forma de um tratado 

internacional, há um mecanismo de acompanhamento e controle por meio das avaliações 

realizadas pelo GAFI e os constantes relatórios de follow up previstos pelo organismo, que 

reforçam a incorporação das recomendações pelos governos. 

É possível apontar uma série de fatores que colaboraram com a forte influência dos 

instrumentos de soft law no comportamento dos Estados: estrutura delineada de 

acompanhamento (auto avaliações e avaliações mútuas); formação de black lists com 

jurisdições não cooperantes; inter-relacionamento entre GAFI  e projeções regionais, entre 

outros, que permitem uma aproximação cada vez maior aos instrumentos de hard law. 

Por outro lado, a questão da efetividade, que diz respeito ao real funcionamento do 

arquétipo estabelecido no regime internacional, que surge como novo objeto de avaliação do 

GAFI, parece ser o “calcanhar de Aquiles” da questão. É possível apontar hoje um regime 

internacional amplo e bem estruturado, que atinge a quase totalidade dos países. Esses países 

implementaram as Recomendações em seus sistemas jurídicos e agora a questão a ser 

respondida é: o sistema realmente tem atendido às suas funções? Uma resposta final a essa 

questão talvez possa ser fornecida pela quarta rodada de avaliações do GAFI, mas até lá uma 

conclusão pode ser antecipada: há um sistema efetivamente implementado. 

Ainda sobre eventuais aspectos negativos, não se pode deixar de mencionar aqui o 

risco de inefetividade em razão do crescente aumento do mandato do GAFI, que, para além 

da lavagem de dinheiro, foram sendo incorporados temas como o financiamento ao 

terrosimo, a não proliferação de armas de destruição em massa e já questiona-se a inclusão 

também da corrupção. 

Corre-se o risco de um mandato amplo demais que inviabilizará o organismo de 

cumprí-lo com a qualidade que vem realizando ao curso do tempo, agregando temas que 

exigirão outra lógica de tratamento. 

A influência do regime internacional de combate à lavagem de dinheiro no direito 

penal também não deve ser desconsiderada. As Recomendações marcam profundamente as 
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iniciativas de política criminal voltadas à lavagem de dinheiro, influenciando 

consideravelmente as legislações nacionais sobre o tema. 

Importante destacar ainda que tal forma de estruturação desse regime pode servir 

como modelo futuro para iniciativas de harmonização legislativa em matéria penal, ou 

mesmo para outras áreas do Direito Internacional, seja mediante a criação de novos regimes 

internacionais de proibição,  tratamento de regimes já estruturado cujos resultados não têm 

sido considerados eficientes, ou ainda a utilização de mecanismos de monitoramento e 

sanção empregados no regime internacional de combate à lavagem de dinheiro. 
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