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líticas públicas efetivas de controle, através de ins-
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Os crimes de lavagem de dinheiro, 
em decorrência do intenso pro-
cesso de globalização e inovações 
tecnológicas, sofreram grande ex-
pansão e tem afetado o desenvol-
vimento dos Estados, notadamen-
te do Estado brasileiro. Essa obra, 
fruto da dissertação de mestrado 
de Patricie Barricelli Zanon parte 
da ideia da necessidade da tutela 
do Direito Penal Econômico nessa 
seara, pois se reconhece que a pre-
venção e o combate desses crimes 
apenas serão possíveis por meio 
da aplicação de políticas públicas 
efetivas de controle, as quais de-
pendem de instituições fortes e in-
dependentes. Ante essas premissas, 
esta obra visa traçar um panorama 
institucional das políticas de con-
trole da corrupção e da lavagem de 
dinheiro, a fim de observar pontos 
de sucesso que poderiam ser repli-
cados, além de identificar eventuais 
fragilidades que desafiam sua efeti-
vidade e precisam ser contornadas. 
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Prefác io

A presente obra discute o importante tema da corrupção associada 
à lavagem de dinheiro, crime que se expandiu exponencialmente com 
o advento do processo de globalização, que trouxe facilidades para a 
realização deste crime, especialmente através de avanços tecnológicos, 
contribuindo também para a organização desta criminalidade na seara 
internacional, sofisticando a sua abrangência. Trata-se sobretudo de um 
fenômeno econômico, de gestão pública, que necessita da atuação do 
Estado para a aplicação de políticas públicas. 

Ao discutir este tema observamos dois importantes aspectos: a fis-
calização posterior, ante o crime de corrupção e as sanções penais, civis 
e administrativas, e a prevenção, com a aplicação de medidas para pre-
venir e dificultar suas ações, inviabilizando economicamente inclusive.

Embora a corrupção seja um tema que acompanha a história, 
podemos dizer que efetivamente o combate à corrupção é um tema 
deste século, com as Cartas Internacionais da ONU, das quais o Brasil 
é signatário, tendo início com a Convenção Interamericana Contra 
a Corrupção, em 1996. Assim, pode-se afirmar que a humanidade 
amadureceu para que neste século possa haver um trabalho integrado, 
transnacional de combate à corrupção.

Em 2003, foi assinada a Convenção das Nações Unidas contra a 
Corrupção (Convenção de Mérida), maior e mais completo instru-
mento internacional contra a corrupção, promulgada pelo Brasil em 
2006, primeiro acordo verdadeiramente global, de prevenção e combate 
à corrupção em todas as suas formas. São, então, importantes balizas 
internacionais que orientam as políticas internas no país.
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Destarte, todas as Convenções apontam a necessidade de instru-
mentos de eficiência no sistema de combate à corrupção, o que somente 
pode se dar através de um sistema de intervenção à vida pessoal e privada. 
É preciso, então, ter sistemas eficientes de controle, que são realizados 
no mundo todo, e o Brasil não é exceção, contudo, nosso sistema ainda 
é inferior a muitos sistemas de controle muito mais eficientes, existindo 
algumas importantes questões que nos faltam para o combate efetivo.

Na presente obra, a autora Patricie Barricelli Zanon realiza impor-
tante discussão acerca da urgente necessidade da tutela do Direito Penal 
Econômico na seara da prevenção e combate dos crimes de lavagem de 
dinheiro e corrupção, prevendo a aplicação de políticas públicas efetivas 
de controle, através de instituições fortes e independentes. Assim, a autora 
traçou um panorama institucional das políticas públicas de controle da 
corrupção e da lavagem de dinheiro, observando pontos de sucesso e 
suas possibilidades de reprodução, bem como eventuais fragilidades.

Trata-se de um trabalho de extrema relevância para a discussão e 
combate a práticas de corrupção no país, que deve ser lido por juristas e 
pesquisadores na área para aprofundar os seus estudos, e, principalmente, 
para a implementação de políticas públicas verdadeiramente efetivas 
para coibir estas ações e suas gravíssimas consequências para o Brasil.

Boa leitura!

Gianpaolo Poggio Smanio1

1 Doutor e Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) e Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). É Diretor 
e Professor Titular da Faculdade de Direito e do Programa de Mestrado e Douto-
rado em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM). Foi Coordenador do Programa de Pós-graduação em Direito Político 
e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) (2013-2020) e 
Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (2016-2018 e 2018-2020). É 
Professor colaborador na Escola Superior do Ministério Público do Estado de São 
Paulo, Coordenador Adjunto da Comissão Solidariedade e Integração Regional 
e Membro da Comissão APCN da Área do Direito da CAPES.
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