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Em nível internacional, os textos de referência na matéria são as 40 recomendações do 

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
1
 que constituem o padrão 

internacional com o propósito de combater o crime de lavagem de dinheiro. Os encontros do 

FATF divulgam sempre uma “lista negra” como forma de exercer pressão sobre países que não 

cooperam no combate à lavagem de dinheiro. 

As ações de prevenção têm sido adotadas em diversos países e continentes, como é o caso 

da União Européia que estabelece a livre circulação de capitais e dos serviços financeiros. Tal 

medida constitui uma das liberdades fundamentais inseridas no tratado que constituiu a 

Comunidade Européia e, sem restringir tais liberdades, adota Diretiva
2
 com o objetivo de evitar a 

utilização do sistema financeiro para lavagem de dinheiro.   

Diversos outros exemplos em nível internacional foram levantados pelo Grupo de 

Egmont
3
 – criado em junho de 1995 que efetuou o rastreamento de 100 casos em todo mundo 

que levaram à identificação de empresários, políticos e administradores públicos envolvidos em 

processos de lavagem de dinheiro
4
. Os casos estão subdivididos em seis categoriais: há cinco 

tipologias gerais de lavagem e um capítulo dedicado aos êxitos na troca de informações de 

inteligência. As categorias são as seguintes: 

- ocultação dentro de estruturas empresariais 

- utilização indevida de empresas legítimas 

- uso de identidades ou documentos falsos e de testas-de-ferro 

- exploração de questões jurisdicionais internacionais 

                                                           
1 FATF em inglês ou GAFI – Grupo de Ação Financeira Internacional, em português é um agrupamento governamental internacional de carácter 

informal, ou seja, não se trata de uma organização internacional criada por tratado. Sua ação consiste na formulação de recomendações com vista 
à prevenção e repressão da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo, do confisco dos lucros do crime e da cooperação internacional 

nestas matérias. Maiores informações veja   http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html  acesso em 

02/01/2012 
2 Diretiva nº 2001/97/CEE, de 04 de dezembro de 2001, que trata da prevenção da utilização do sistema financeiro com a finalidade de lavagem 

de dinheiro.  
3 O Grupo de Egmont é um organismo internacional informal, criado por iniciativa da Unidade Financeira de Inteligência belga (CTIF) e norte-
americana (FINCEN) para promover, em nível mundial, a troca de informações, o recebimento e o tratamento de comunicações suspeitas 

relacionadas à lavagem de dinheiro provenientes dos outros organismos financeiros. 
4 COAF-Conselho de Controle de Atividades Financeiras (organizador). Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro: coletânea de casos do 
Grupo de Egmont. Tradução de Márcia Biata – Brasília: Banco do Brasil, 2001. 

http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html


- uso de ativos ao portador 

- uso efetivo do intercâmbio de informações. 

 

Um dos exemplos apresentados é o caso 7  em que o Sr. Geoffrey visitou várias 

agências de seu banco na Europa para depositar volumes consideráveis de dinheiro em espécie 

na conta de sua empresa e como a instituição financeira dispunha de procedimentos 

automatizados de monitoramento de contas, os diversos depósitos desencadearam um alerta 

inicial e a movimentação da conta foi encaminhada para exame de um supervisor de contas. 

As investigações levaram à conclusão de que o negócio do Sr. Geofrey era a importação 

de produtos elétricos de segunda mão da África e após o exame dos documentos e das notas 

fiscais e faturas do transporte aéreo foi dado o alerta e a alfândega identificou um carregamento 

de “material elétrico” que na realidade  era uma grande quantidade de maconha avaliada em 

mais de US$ 300.000. 

 

Outro caso apresentado diz respeito à família Reynolds (caso 67) que atuava no 

mercado imobiliário e auferia uma renda significativa a cada ano sendo que vários membros da 

família abriram contas num banco local e após essa abertura efetuaram diversos depósitos em 

cheques e dinheiro no montante de mais de US$ 1.700.000. Esses recursos foram reunidos numa 

só conta e transferidos para uma conta em outro país o que levou ao questionamento por parte do 

banco que recebeu a informação de que as transferências destinavam-se a facilitar a compra de 

bens imobiliários no país de destino. 

Após dois meses os recursos voltaram para a conta original sob a forma de outra moeda 

e em seguida foram transferidos para a conta de uma terceira pessoa no exterior que, 

aparentemente, não tinha qualquer relação com a família ou com o ramo imobiliário. Em face 

dessa movimentação o banco resolveu comunicar o fato e pedir uma investigação que após o 

exame dos extratos bancários concluiu que as transações eram suspeitas e neste sentido foi 

solicitado o seu bloqueio para obtenção de explicações. 

 

 Além destes exemplos ainda podem ocorrer as seguintes situações relacionadas com a 

lavagem direta ou indireta de dinheiro: 

 

 



 

 

 

 

 

a) As formigas asiáticas 

A operação denominada formigas asiáticas ilustra de forma rudimentar uma situação que 

compreende as três fases. A “colocação” que consiste em distribuir dinheiro sujo para falsos 

turistas ou para “missões comerciais”, em que cada um recebe quantia correspondente ao limite 

permitido para saída do país, por exemplo, US$ 10,000,00 dólares mais as passagens aéreas e 

iniciam a falsa viagem passando, então para a segunda fase que seria a da “ocultação”, mediante 

a compra de artigos de luxo em butiques sofisticadas do país “visitado”. De volta ao país de 

origem, as formigas levam suas compras para o comerciante, dono do dinheiro, recebendo uma 

comissão e este, por sua vez, coloca-as à venda em lojas próprias ou de terceiros, fazendo o 

fechamento do ciclo com a fase de “integração” desses ativos. A integração será quase perfeita 

se o comerciante sempre mantiver notas fiscais relativas a  importações legalmente efetuadas e 

sua descoberta dependerá de levantamento específico dos estoques, bem como com o 

rastreamento do fluxo monetário. 

 

b) O falso processo 

 

Trata-se de técnica extremamente simples em que uma pessoa “X” é titular de duas 

empresas uma (A1) onde se encontra o dinheiro a ser lavado e outra (A2) instalada no país 

destinatário dos bens “lavados” e que está em nome de um procurador (B) que é um “laranja”. 

Esse procurador (B) é orientado a entrar com uma demanda judicial sobre, por exemplo, 

honorários, marcas e patentes, etc. e assim abre um falso processo contra A1. O processo pode 

ser acelerado mediante a utilização do procedimento de arbitragem, muito utilizado no comércio 

internacional. 

 

Em resumo, o fluxo de uma situação como esta seria o seguinte: 

 



a) O dinheiro a ser lavado está depositado, clandestinamente, em uma conta bancária da 

sociedade A1 sediada num paraíso fiscal; 

b) A sociedade A2 representada pelo procurador B (laranja) por solicitação do 

proprietário “X” abre um falso processo litigioso contra a empresa A’, com o objetivo 

de conseguir uma indenização para recuperar honorários e marcas e patentes que 

alega serem de sua propriedade; 

c) Assim se a empresa A1 perder a ação terá que pagar a A2 o valor reclamado; 

d) Sendo um falso processo existem duas possibilidades: fazer um acordo ou perder 

deliberadamente os prazos processuais ou seja: 

 No caso de acordo – a sociedade A1 (localizada no paraíso fiscal) aceita 

pagar o valor reclamado com uma redução de 20%  para abandonar o 

processo. Ao fazer esse acordo a empresa A1 transferirá a titulo de 

pagamento os recursos para a A2 efetuando a lavagem; 

 No caso de perder deliberadamente os prazos processuais a sociedade A1 

do paraíso fiscal, por estratégia decide não se defender e perde todos os 

prazos sendo, por isso, considerada revel e, portanto, condenada a pagar a 

quantia ordenada pelo tribunal ou pela arbitragem. Neste caso também 

estará via transferência fazendo a lavagem do dinheiro depositado no 

paraíso fiscal. 

 

Nestes casos, a auditoria investigativa terá dificuldade para provar que o processo foi 

simulado e a Justiça serviu de máquina para lavar dinheiro obtido de forma ilícita. 

 

 

c) O banco “hawala”
5
 

 

O termo «banco Hawala» é um termo genérico que se refere a todas as transações 

financeiras realizadas fora do sistema bancário. A palavra é de origem árabe e pode ser definida 

como “nota promissória” tendo sua origem em período anterior à introdução do sistema bancário 

ocidental. Alguns pesquisadores também localizam sua origem no período da Inquisição, quando 

os judeus, perseguidos pela Igreja Católica, foram obrigados a se dispersar pelo mundo (no 

movimento conhecido como diáspora) e passaram a receber ou entregar suas fortunas por meio 

                                                           
5 Este tipo de fraude também pode ser denominado  “fraude por  afinidade” conforme já tratamos no capitulo anterior. 



de cartas de crédito informais. Outros apontam a origem do hawala em antigos comerciantes, que 

recorriam ao sistema para transportar com segurança grande quantia de dinheiro até os locais de 

destino de suas caravanas, sem correrem o risco de serem assaltados durante o percurso
6
.  

O tipo de lavagem denominado de “Banco hawala” corresponde a uma técnica de 

compensação financeira efetuada freqüentemente em operações comerciais entre membros de 

uma mesma comunidade. Sua relação baseia-se em um forte fundamentalismo, coesão social e 

absoluta confiança quanto à regularidade de suas trocas. Tais compensações financeiras não são 

ilegais, mas podem servir para operações de lavagem de dinheiro que dificilmente serão 

descobertas em razão de certa “lei do silêncio” das relações entre membros da comunidade, além 

da dificuldade de verificar as justificativas apresentadas sobre a origem do dinheiro.   

Interessante considerar que esse tipo de operação (Hawala) também pode ser utilizada em 

casos de ajuda humanitária da União Européia, conforme pode ser comprovado em relação a 

questionamento formulado por Blak
7
 (2001)  transcrito a seguir: 

 

 (13 de Julho de 2001) 

Objecto: Ajuda humanitária da UE e Hawala 

A organização humanitária Dacaar, que desenvolve atividades de ajuda humanitária por 

conta da UE, nomeadamente no Afeganistão, cooperou recentemente com uma rede 

ilegal de transações financeiras conhecida pelo nome de Hawala. A Hawala é uma rede 

secreta fechada que opera a nível mundial e que em poucos dias é capaz de transferir 

fundos, sem problemas de fronteiras, para qualquer lugar do mundo. 

As transferências são feitas sem quaisquer papéis e não podem, portanto, ser detectadas. 

A Interpol e a polícia internacional de estupefacientes consideram que esta rede tem sido 

um fator dominante no branqueamento de dinheiro a nível mundial. Na maior parte dos 

países, esta rede é ilegal. 

 

1. Pode a Comissão confirmar ou desmentir que fundos de ajuda da UE foram 

canalizados através da Hawala? 

2. Em caso de confirmação, pode a Comissão explicar se entende que é correto que os 

fundos de ajuda da UE contribuam para ajudar a Hawala a branquear fundos 

provenientes do tráfico de drogas e de pessoas? 

 

A resposta dada por Comissário em nome da Comissão esclarece que o normal no 

âmbito da Comissão é a transferência de fundos através de bancos estatais com sede nos 

Estados-Membros e que não utiliza o sistema Hawala não sendo, portanto, responsável se um de 

                                                           
6 Controladoria Geral do Município. Prestando Contas Ano X, Nº49 - Janeiro/Fevereiro de 2003, disponível em 

http://www7.rio.rj.gov.br/cgm/comunicacao/publicacoes/prestandocontas/?49/7 acesso em 02/01/2012 

 
7 BLAK, Freddy foi representante da Dinamarca no Parlamento Europeu e membro do Grupo Confederal da Esquerda Unitária 
Européia/Esquerda Nórdica Verde. 

http://www7.rio.rj.gov.br/cgm/comunicacao/publicacoes/prestandocontas/?49/7


seus parceiros decidir utilizar a rede para atender à sua finalidade. Entretanto, esclarece que no 

contexto do Afganistão
8
: 

 

O sistema Hawala é utilizado pelas organizações humanitárias não governamentais e 

pelas organizações internacionais na falta de instituições bancárias oficiais no 

Afeganistão. As ONG que operam no Afeganistão necessitam de dinheiro para o 

pagamento do pessoal local, bem como para os contratos e para o funcionamento geral 

dos escritórios no local. Tendo em conta as condições de segurança no Afeganistão, os 

movimentos físicos de numerário para este país são demasiado arriscados para o pessoal 

das ONG e para os próprios fundos. Por conseguinte, não existe uma alternativa segura 

a este sistema. 

Com base nas informações fornecidas pelo Danish Committee for Aid to Afghan Refugees 

(Dacaar) e pelo ministério dos negócios estrangeiros da Dinamarca, a Comissão 

confirma que a Dacaar, bem como a maior parte das restantes ONG e agências da ONU 

(Organização das Nações Unidas) no Afeganistão utilizam o sistema Hawala. 

 

Em sua resposta o representante da União Européia esclarece, ainda, que todos os 

parceiros de execução da Comunidade em projetos de ajuda humanitária ou de desenvolvimento 

são sujeitos a controles financeiros rigorosos e periódicos e que não foram detectadas quaisquer 

irregularidades na gestão financeira da entidade referida no questionamento efetuado. 

 

A operação acima é descrita da seguinte forma: 

(a) O escritório da ONG no Afeganistão solicita fundos em dólares à sede da ONG no 

Paquistão. 

(b) A sede da ONG no Paquistão concluirá um contrato com um operador monetário 

legalmente registrado que, mediante pedido da ONG, autoriza um intermediário 

no Afeganistão a entregar os fundos ao escritório local da ONG no Afeganistão. 

(c) O escritório da ONG no Afeganistão informa a sua sede no Paquistão após ter 

recebido o dinheiro do intermediário. 

(d) A sede da ONG no Paquistão paga ao operador para cobrir as despesas efetivas 

deste último mais uma comissão entre 1% ou 1,5 % e a transação é concluída 

desta forma. 

 

d) A ciranda do mercado financeiro 

                                                           
8 BLAK, Freddy. Ajuda humanitária da UE e Hawala. Jornal Oficial das Comunidades Européias de 20/06/2002, PERGUNTA ESCRITA E-

2038/01 apresentada por Freddy Blak(GUE/NGL) à Comissão 

(13 de Julho de 2001)disponível em  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:147E:0009:0010:PT:PDF acesso em 
02/01/2012 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:147E:0009:0010:PT:PDF


A ciranda do mercado também denominada “vai e vem” é uma prática conhecida nos 

mercados financeiros que se presta a ser utilizada para lavar dinheiro ilegal. Apesar disso, até o 

momento não se tem notícias de uma vigilância ou controle neste tipo de operação. A operação 

pode ser renovada inúmeras vezes no dia. Em razão do grande volume operacional diariamente 

nos mercados, mesmo as grandes somas parecem insignificantes o que dificulta a constatação e 

descoberta da operação quando sua realização é efetuada em diversos mercados, como Londres, 

Nova York, Tóquio, Frankfurt... 

Na denominada ciranda financeira pode ocorrer o seguinte: 

1- Um cliente de São Paulo emite uma ordem de compra e venda na "BM&F" 

especulando com a alta do índice. Um cliente do Caribe (que pode ser uma parte relacionada 

com o cliente de São Paulo) faz o mesmo. Os dois clientes, cujas contas são gerenciadas pelo 

mesmo gerente da carteira, são independentes um do outro. 

2- O cliente de São Paulo compra 1000 contratos, de valor nominal de $ 500 000, a 

104%, e revende os mesmos 1000 contratos a 104,2%, ou seja, um ganho de R$ 500.000 x 1000 

x (0,2%) = $ 1.000.000. 

3. O cliente do Caribe compra 1000 contratos a 104,2% e os revende a 104%, ou seja, 

com uma perda de $ 1.000.000 ou $ 500.000 x 1000 x (-0,2%) = $ (1.000.000). 

O que ocorreu na realidade pode ser assim resumido:  

O gerente da carteira solicita à sociedade corretora ligada a "BM&F" passar duas 

ordens sucessivas de ida e volta. Ele compra e revende ao mesmo tempo 1.000 contratos a 104% 

e no momento seguinte, 1.000 contratos a 104,2%. Cada contrato vale $ 500.000 e o depósito de 

garantia é de $ 15.000 por contrato. 

O gerente da carteira, depois de ter efetuado as duas idas e vindas, simula a perda para o 

cliente do Caribe e o ganho para a sociedade de São Paulo, ou seja: $ 1.000.000. 

O cliente de São Paulo ganhou na "BM&F" a quantia que precisava lavar sem que em 

momento algum tenha aparecido a ligação entre ele e o Caribe. Ele receberá seu pagamento na 

câmara de compensação da "BM&F". 

 


