LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI 9.613/98)
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL
Legislação Criminal Especial Comentada - Renato Brasileiro (Juspodivm)



DOS CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES
Art. 1º - Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração
penal. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
Pena: reclusão, de 3 a 10 anos, e multa.

- Evidenciada a ineficácia do direito penal e coibir a atividade primária de tráfico de drogas, a
criminalização da lavagem de capitais surge, então, como importante meio de se controlar os fluxos
financeiros provenientes do tráfico. O Brasil ratificou a Convenção das Nações Unidas contra o
Tráfico Ilícito de Entorpecentes em 1991, comprometendo-se a criminalizar a lavagem de capitais
oriunda do tráfico ilícito de drogas. A Lei 12.683/12 promoveu várias mudanças na Lei 9.613/98 para
incorporar ao ordenamento recomendações internacionais acerca do assunto. São as principais:
Supressão do rol taxativo de
crimes antecedentes (agora,
qualquer infração penal pode
configurar antecedente).

Fortalecimento do controle
administrativo sobre setores
sensíveis à reciclagem de capitais.

Ampliação das medidas cautelares
patrimoniais incidentes sobre a
lavagem e sobre as infrações
antecedentes, além da regulamentação
da alienação antecipada.

- Lavagem de dinheiro é o ato ou o conjunto de atos praticados por determinado agente com o
objetivo de conferir aparência lícita a bens, direitos ou valores provenientes de uma infração
penal. A expressão é americana (money laundering): na década de 1920, lavanderias de Chicago
teriam sido utilizadas por gangsters para despistar a origem ilícita do dinheiro.

1ª GERAÇÃO
TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS
como crime antecedente.

GERAÇÕES DE LEIS DA LAVAGEM DE CAPITAIS
2ª GERAÇÃO
3ª GERAÇÃO
Previsão de OUTROS CRIMES
QUALQUER CRIME PODE SER
antecedentes além do tráfico de drogas.
ANTECEDENTE (“infração penal”,
A Lei 9.613/98 estava nessa geração até
gênero que engloba as
a alteração promovida pela Lei
contravenções penais).
12.683/12.
É o nosso status atual.

- Renato critica o fato de a Lei 12.683/12 permitir que toda infração penal possa configurar
antecedente sem se analisar a gravidade: pode ocorrer de a lavagem ser punida muito mais
severamente do que uma contravenção que seja antecedente, o que violaria a proporcionalidade.
- O modelo ideal de lavagem envolve 3 etapas independentes (“COI”):
1 – COLOCAÇÃO
Placement
Introdução do dinheiro ilícito no
sistema financeiro, dificultando a
identificação da procedência dos
valores de modo a evitar qualquer

2 - OCULTAÇÃO
Layering
São realizados
negócios ou
movimentações a fim
de impedir o

3 - INTEGRAÇÃO
Integration
Com a aparência lícita, os bens são
formalmente incorporados ao sistema
econômico, geralmente por meio de
investimentos no mercado mobiliário ou
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ligação entre o agente e o resultado
obtido com a prática de crime
antecedente. É o estágio mais
vulnerável para detectar..

rastreamento e
encobrir a origem
ilícita dos valores.

imobiliário, transações de
importação/exportação com preços
superfaturados ou subfaturados, ou
aquisição de bens em geral.

CICLO CLÁSSICO – CASO FRANKLIN JURADO (EUA, 1990-1996)
Jurado coordenou a lavagem de US$ 26 milhões em lucros obtidos com o tráfico de drogas. O depósito inicial
foi feito no Panamá. Durante 3 anos, Jurado transferiu dólares de bancos panamenhos para mais de 100
contas diferentes em 68 bancos de 9 países, mantendo os saldos abaixo de US$ 10 mil para evitar
investigações. Os fundos foram novamente transferidos, dessa vez para contas na Europa, de maneira a
obscurecer a nacionalidade dos correntistas originais e, então, transferidos para empresas de fachada.
Finalmente, os fundos voltaram à Colômbia por meio de investimentos feitos por companhias europeias em
negócios legítimos, como restaurantes, construtoras e laboratórios farmacêuticos, que não levantariam
suspeitas. O esquema foi interrompido com a falência de um banco em Mônaco, quando várias contas ligadas
a Jurado foram expostas.

- Embora esse seja o modelo ideal, não se exige a ocorrência das 3 fases para a consumação do
delito. O que importa é que o conjunto de atos tenha a finalidade de conferir aparência lícita a bens,
direitos ou valores provenientes de uma infração penal antecedente.
- Há 4 correntes doutrinárias acerca do bem jurídico tutelado pela lavagem:
a) Mesmo bem jurídico tutelado pela infração penal antecedente. Ex.: a lavagem do dinheiro
obtido com o tráfico de drogas afetaria a saúde pública (bem jurídico tutelado). Caracteriza
bis in idem: a punição pela lavagem estaria fundada na afetação do mesmo bem já lesionado.
Posição minoritária
b) Administração da justiça. A lavagem torna difícil a recuperação do produto direto ou
indireto da infração antecedente, dificultando a ação da justiça.
c) Ordem econômico-financeira. A lavagem afeta o equilíbrio do mercado, a livre
concorrência, as relações de consumo. É um elemento de desestabilização econômica. As
empresas de fachada podem subsidiar os produtos da empresa a preços inferiores ao custo
do próprio produtor (vantagem competitiva indevida). Posição majoritária.
d) Pluriofensividade. A lavagem ofende vários bens jurídicos. Posição de Alberto Silva Franco.
- Já que se trata de crime contra a ordem econômico-financeira, é possível a aplicação do princípio
da insignificância. Renato Brasileiro sugere como parâmetro o mesmo critério utilizado para os
crimes contra a ordem tributária, já que tais delitos também são infrações contra a ordem
econômico-financeira (R$ 10.000 para o STJ; R$ 20.000 para o STF).
- De acordo com o art. 2º, II, o processo e julgamento dos crimes de lavagem independe do processo
e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz
competente para os crimes previstos na Lei de Lavagem a decisão sobre a unidade de processo e
julgamento. A Lei consagrou a AUTONOMIA DO CRIME DE LAVAGEM.
- Renato Brasileiro ressalva: na verdade, não há uma total e absoluta independência. Isto porque a
tipificação da lavagem está atrelada à prática da infração penal antecedente que produza o
dinheiro, bem ou valor, que será objeto de ocultação. A “INFRAÇÃO PENAL” é uma elementar do
crime de lavagem, existindo uma relação de ACESSORIEDADE OBJETIVA entre as infrações.
Portanto, A AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE AFASTA A TIPICIDADE DA LAVAGEM.
POR OUTRO LADO, A CONDENAÇÃO PELA INFRAÇÃO ANTECEDENTE NÃO É PRESSUPOSTO PARA A
CONDENAÇÃO PELA LAVAGEM.
- Para o STJ (HC 36.837/GO), não há que se falar em manifesta atipicidade da conduta
correspondente ao crime de lavagem ao argumento de que o agente não foi igualmente condenado
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pela prática de algum crime anterior, sendo inexigível que o autor do crime acessório tenha
concorrido para a prática do crime principal, desde eu tenha conhecimento quanto à origem
criminosa dos bens ou valores.
AUSÊNCIA de infração penal antecedente

CONDENAÇÃO pela infração penal antecedente

ATIPICIDADE DA LAVAGEM: a infração penal
antecedente é uma questão prejudicial
(acessoriedade objetiva).

Pode ocorrer condenação ou não pela lavagem.

- O legislador adotou o princípio da ACESSORIEDADE LIMITADA para a tipificação do delito de
lavagem: A INFRAÇÃO ANTECEDENTE DEVE SER TÍPICA E ILÍCITA. É DESNECESSÁRIA A
COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES À AUTORIA, À CULPABILIDADE OU À PUNIBILIDADE
DA INFRAÇÃO ANTECEDENTE. Ex.: subsiste o crime de lavagem mesmo que o autor da infração
antecedente seja absolvido em virtude de coação moral irresistível (dirimente).
- Em julgado recente, o STJ (HC 207.936/MG) reforçou que a extinção da punibilidade pela
prescrição quanto aos crimes antecedentes não implica o reconhecimento da atipicidade do delito
de lavagem de dinheiro.
- Atenção: se sobrevier a ABOLITIO CRIMINIS ou a ANISTIA, estará afastada a tipicidade da infração
antecedente (e, logo, não haverá nem a “infração penal” antecedente, nem a lavagem).
- A INFRAÇÃO ANTECEDENTE PODE TER SIDO APENAS TENTADA, desde que, nesse processo,
tenham sido produzidos bens aptos a serem “lavados”. Ressalva: nas contravenções, a tentativa
não é punível.
- A Lei só prevê a responsabilidade da pessoa física, não da pessoa jurídica.
- A AUTOLAVAGEM (selflaundering) ocorre quando o autor da infração antecedente é também o
autor da lavagem. O art. 6º, item 2, ‘e’ da Convenção de Palermo permite que cada legislação interna
discipline a punibilidade ou não do mesmo agente por ambos os crimes. Há países em que a
autolavagem é post factum impunível (ex.: Itália e França). O STF (Inq. 2.471/SP, HC 92.279/RN) tem
precedentes no sentido de que o crime de lavagem não funciona como mero exaurimento da
infração antecedente, já que a Lei não exclui a possibilidade de que o ilícito antecedente e a
lavagem tenham a mesma autoria, sendo aquele independente deste. Nessas hipóteses, o agente
deve responder em concurso material, salvo se praticá-los em uma mesma ação (concurso formal
impróprio). No mesmo sentido entende o STJ (REsp 1.234.097/PR).
- O AGENTE QUE PRATICA A LAVAGEM NÃO PRECISA TER PRATICADO A INFRAÇÃO ANTECEDENTE,
MAS SÓ RESPONDERÁ PELA LAVAGEM SE TIVER CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS
VALORES. A tendência é a terceirização da lavagem. Raramente coincidem os agentes.
- Quanto à possibilidade de participação por omissão, prevalece o entendimento de que a Lei não
impõe às pessoas relacionadas em seu art. 9º o dever de abstenção de conduta que possa
caracterizar lavagem de dinheiro, limitando-se a exigir que elas procedam à identificação adequada
de seus clientes, mantenham registros das transações que realizarem e comuniquem às autoridades
competentes a ocorrência de operações suspeitas.
- Como lavar dinheiro não é tarefa fácil, é cada vez mais comum a utilização de serviços de
profissionais de diversas áreas (“gatekeepers”). Ao advogado se impõe o dever de comunicar
operações suspeitas de lavagem de capitais às autoridades competentes?

WWW.FOCANORESUMO.COM
MARTINA CORREIA

3

ADVOGADOS DE REPRESENTAÇÃO CONTENCIOSA
Advogados que atuam na defesa de se cliente em um
processo judicial jamais podem ser obrigados a
comunicar à COAF ou à OAB quaisquer fatos dos
quais tenham tomado ciência no estrito exercício de
sua atividade profissional, ainda que eles se amoldem
às figuras típicas da lavagem.

ADVOGADOS DE OPERAÇÕES
A atividade de consultoria jurídica não processual
encontra-se abrangida pelos deveres inerentes ao
“know your customer”.
Se a consultoria for prestada pelo advogado no
sentido de se indicar a melhor forma de realizar a
lavagem, o advogado pode vir a responder
criminalmente por ela, como partícipe.

- Em síntese, quanto à possibilidade de o advogado figurar como sujeito ativo do crime de lavagem
de capitais, há de se atentar para o móvel do agente. Como a lavagem é um crime comum,
advogados podem ser punidos quando, por exemplo, guardarem dinheiro “sujo” para ocultar sua
origem delituosa, ou concluam contratos simulados de defesa, que não tenham por objeto uma
contraprestação pelos serviços profissionais, mas sim o objetivo de encobrir a origem dos valores.
Não se pode esquecer também que é necessária a comprovação do dolo. Eventual desídia e
imprudência do advogado pode até caracterizar infração administrativa, submetendo o agente às
sanções nesta seara, mas não são suficientes para a imputação subjetiva no campo penal.
- Os núcleos do tipo são OCULTAR ou DISSIMULAR (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado).
Assim, mesmo que o agente pratique, em um mesmo contexto fático, mais de uma ação típica,
responderá por crime único (princípio da alternatividade).
- Como o tipo penal da lavagem de capitais possui como elementar a infração penal antecedente,
temos aí uma norma penal em branco homogênea homovitelina.
- Há divergência doutrinária sobre o crime do art. 1º ser formal ou material. Para Renato Brasileiro, o
crime é material: o resultado naturalístico “ocultação ou dissimulação da natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes,
direta ou indiretamente dos crimes antecedentes” faz parte do preceito primário do art. 1º, ficando
sua consumação dependente da produção desse resultado.
- O simples usufruto do produto ou proveito da infração antecedente não tipifica o crime de
lavagem de capitais. O tipo demanda ocultação ou dissimulação. Ex.: se o agente utiliza o dinheiro
obtido com a infração antecedente para comprar imóveis em seu próprio nome, não há lavagem,
mas apenas a infração antecedente. Todavia, se o agente registra o imóvel no nome de um
“laranja” para dificultar o rastreamento dos valores, configura-se o crime de lavagem.
- Além do mascaramento de bens, direitos ou valores, também é necessário perquirir o ELEMENTO
SUBJETIVO: A CONSCIÊNCIA E A VONTADE DE LIMPAR O CAPITAL SUJO E REINTRODUZI-LO NO
SISTEMA FINANCEIRO COM APARÊNCIA LÍCITA. Ex.: esconder o dinheiro embaixo do colchão é
ocultar, mas só haverá lavagem se a intenção do agente for reintegrar aquele dinheiro ao círculo
econômico com aparência lícita.
- A consumação do crime de lavagem é controversa na doutrina. Problema: a Lei 12.683/12 extinguiu
o rol de crimes que podiam ser infrações antecedentes (agora, qualquer infração pode ser
antecedente). E se o agente cometeu uma infração antecedente que não estava no rol antes da Lei
12.683/12 (ex.: jogo do bicho), mas a ocultação ou dissimulação de valores se perpetuou na vigência
da Lei 12.683/12? A tipificação do crime de lavagem depende de sua natureza jurídica, e sobre isso
há duas correntes:
CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES
A consumação dá-se no instante do ato de ocultar ou
dissimular, mas seus efeitos perduram no tempo.

CRIME PERMANENTE
Há crime enquanto o bem permanece escondido. A
consumação protrai-se no tempo.
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INFRAÇÃO ANTECEDENTE E LAVAGEM DEVEM TER
SIDO PERPETRADAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI
12.683/12.
Exceção: infrações antecedentes que já constavam da
redação original do art. 1º.

MESMO QUE A INFRAÇÃO ANTECEDENTE TIVESSE
SIDO COMETIDA ANTES DA LEI 12.683/12 E NÃO
CONSTASSE DO ROL, O CRIME DE LAVAGEM ESTARÁ
CONFIGURADO SE A OCULTAÇÃO DOS VALORES FOR
MANTIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 12.683/12.
Súmula 711 do STF: a lei penal mais grave aplica-se
ao crime continuado ou ao crime permanente, se a
sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou
da permanência.

- O crime de lavagem só é punido a título de DOLO, que deve abranger o conhecimento de que os
bens, direitos ou valores objeto da lavagem são provenientes, direta ou indiretamente, de uma
INFRAÇÃO PENAL (dolo específico ou especial fim de agir).
- Exigir que o sujeito saiba precisamente qual foi a infração antecedente esvaziaria a eficácia da Lei.
- Diferente é a situação do sujeito que suspeita que os bens ocultados são provenientes de ilícito
civil ou de ato de improbidade administrativa.
- O dolo subsequente não permite que se conclua pela presença do elemento subjetivo. Ex.: em
contrato bancário de trato sucessivo, pode ser que o profissional só perceba a origem criminosa dos
valores após algum tempo. Nesse caso, a responsabilidade criminal do profissional não poderá se
estender aos atos de lavagem realizados antes de ter consciência quanto à ilicitude dos valores.
Nesse período, ele terá incorrido em erro de tipo, que pode ser escusável ou inescusável.
- Admite-se o DOLO EVENTUAL. Ressalva: o tipo do art. 1º, §2º, II só comporta o dolo direto (incorre
na mesma pena do crime de lavagem quem “participa de grupo, associação ou escritório tendo
conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos
nesta Lei”).
- É comum que o terceiro responsável pela lavagem procure, deliberadamente, evitar a consciência
quanto à origem ilícita dos valores por ele mascarados. Isto porque se o agente desconhece a
procedência ilícita dos bens, falta o dolo de lavagem. A esses casos aplica-se a TEORIA DA CEGUEIRA
DELIBERADA (willful blindness), também conhecida como DOUTRINA DAS INSTRUÇÕES DA
AVESTRUZ (ostrich instructions) ou da EVITAÇÃO DA CONSCIÊNCIA (conscious avoidance doctrine):
aquele que renuncia a adquirir um conhecimento hábil a subsidiar a imputação dolosa de um crime
responde por ele como se tivesse tal conhecimento, por refletir certo grau de indiferença em face
do bem jurídico tutelado tão elevado quanto o daquele que age com dolo eventual. A doutrina tem
sido aceita pelas cortes norte-americanas quando há prova de que o agente tinha conhecimento da
elevada possibilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos eram provenientes de crime e
que o agente agiu de modo indiferente a esse conhecimento. A teoria já foi aplicada no Brasil.
- O objeto material do crime de lavagem são os bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal.
- Quando se mescla valores lícitos e ilícitos, deve-se observar a proporção entre eles. Ex.: um
funcionário público compra um apartamento no nome de um “laranja” por R$ 200.000,00, sendo R$
100.000,00 obtido com o se trabalho e R$ 100.000,00 fruto de crimes contra a administração. Se ele
revender esse apartamento por R$ 500.000,00, observar-se-á a proporção de 50% de valores ilícitos.
- É possível a lavagem da lavagem (ou lavagem em cadeia).
§1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou
valores provenientes de infração penal: (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
I - os converte em ativos lícitos;
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II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito,
movimenta ou transfere;
III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.
- O §1º do art. 1º traz um rol de crimes formais: não é necessária a produção do resultado
“ocultação” ou “dissimulação”, contando que o agente pratique uma das condutas dos incisos.
- Para o STF (Inq. 2.471/SP), essas condutas são autônomas e subsidiárias, de modo que não há
impedimento para que o acusado, no mesmo processo, responda separada e subsidiariamente por
ações enquadradas em cada um dos preceitos.
- Quanto ao inciso I, qualquer transformação no estado do bem através da sua substituição por ativo
diverso daquele oriundo da infração penal antecedente é suficiente, de per si, para caracterizar esta
figura delituosa. Ex.: intensa movimentação financeira e patrimonial de pessoas ligadas aos
criminosos; movimentação bancária de valores de modo a simular operação lícita etc. O inciso I é um
tipo subsidiário (soldado de reserva), na medida em que, se efetivamente for obtida a ocultação ou
dissimulação por meio da conversão dos produtos ilícitos em ativos lícitos, a conduta se amoldará
ao caput do art. 1º.
- Quanto ao inciso II, pune-se a figura do receptador de bens, direitos ou valore provenientes de
infração penal. Atenção aos verbos.
- Quanto ao inciso III, este diz respeito ao sujeito que para ocultar ou dissimular a utilização de bens,
direitos ou valores provenientes de infração penal, importa ou exporta bens com valores não
correspondentes aos verdadeiros. Esses bens não necessariamente precisam ser produto da infração
antecedente. A intenção do agente é ocultar a origem do lucro líquido obtido com o delito-base, ao
mesmo tempo em que tais valores são inseridos no sistema financeiro.
§2º Incorre, ainda, na mesma pena quem: (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de
infração penal; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade
principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.
- Quanto ao inciso I, admite-se a punição a título de dolo eventual: se o agente suspeitar da origem
infracional dos bens e mesmo assim os utilizar na atividade econômica ou financeira, assumindo o
risco de produzir o resultado “lavagem de dinheiro”, deverá responder de acordo com o inciso I.
Diferentemente do caput, não consta o especial fim de agir de “ocultar ou dissimular” a origem
ilícita. Contudo, essa finalidade transcendente também é necessária.
- Quanto ao inciso II, sua tipificação depende da demonstração de que o grupo realmente existe, de
que tem uma estabilidade associativa e que existem finalidades concretas voltadas aos crimes
descritos na lei.
- Para o STJ (RHC 11.918/SP), é imprópria a alegação de ausência de justa causa para o
prosseguimento da ação penal, sob a alegação de que o paciente não seria sócio das empresas,
atuando, apenas, como advogado de uma delas, se evidenciado, nos autos, a presença de indícios
suficientes para a possível configuração do crime de lavagem e a participação, em tese, do paciente
em suas atividades.
§3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal.
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- É possível a tentativa de lavagem, pois o agente pode, por exemplo, ser interrompido antes de
completar a conduta ligada à primeira fase (colocação). O crime estará consumado quando houver
o primeiro ato de mascaramento dos valores ilícitos.
- A pena segue a regra do CP: diminuição de 1 a 2/3.
§4º A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem
cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. (Redação dada
pela Lei nº 12.683, de 2012)
- A majorante incidirá em relação a qualquer figura delituosa do art. 1º (caput ou parágrafos), pois o
legislador se referiu aos “crimes definidos nesta Lei”.
- Como a própria Lei traz uma causa de aumento de pena para a lavagem quando ela é praticada de
forma reiterada, conclui-se que a habitualidade não é uma elementar do tipo de lavagem.
- A causa de aumento também deve ser aplicada se os crimes previstos no art. 1º, caput e parágrafos,
forem cometidos por intermédio de organização criminosa, cujo conceito passou a constar do art. 1º
da nova Lei de Organizações Criminosas.
- O agente pode ser condenado por essa majorante e por associação criminosa, não há bis in idem.
Há duas objetividades jurídicas distintas (a ordem econômico-financeira e a paz pública).
§5º A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou
semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por
pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com
as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à
identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou
valores objeto do crime. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
- O §5º traz a COLABORAÇÃO PREMIADA. Para ser beneficiado, o colaborador deve prestar
esclarecimentos que conduzam à APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS, à IDENTIFICAÇÃO DOS
DEMAIS COAUTORES E PARTÍCIPES ou à LOCALIZAÇÃO DOS BENS, DIREITOS OU VALORES objetos
do crime. Como o legislador utilizou a partícula “ou”, os 3 objetivos são alternativos, e não
cumulativos.
- A colaboração pode ser celebrada A QUALQUER TEMPO (fase investigatória e fase judicial).
- Três benefícios podem ser concedidos ao colaborador:
DIMINUIÇÃO DE PENA DE 1 A 2/3
E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
ABERTO OU SEMIABERTO



SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS

PERDÃO JUDICIAL COMO CAUSA
EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE

PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO
Art. 2º - O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:
I - obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com
reclusão, da competência do juiz singular;
II - independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que
praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a
7
WWW.FOCANORESUMO.COM
MARTINA CORREIA

decisão sobre a unidade de processo e julgamento; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de
2012)
III - são da competência da Justiça Federal:
a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em
detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas;
b) quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. (Redação
dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
- O crime de lavagem continua sujeito ao PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO, não pelo fato de
ser punido com reclusão (como diz o legislador no inciso I), mas por possuir sanção máxima
cominada superior a 4 anos (3 a 10 anos e multa).
- O crime de lavagem é de AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.
- O inciso II frisa a autonomia relativa do processo: O PROCESSO POR LAVAGEM NÃO PRECISA
TRAMITAR OBRIGATORIAMENTE EM CONJUNTO COM O PROCESSO DA INFRAÇÃO ANTECEDENTE.
Para decidir sobre a necessidade de unificação dos feitos, deve-se analisar o caso concreto (STJ, HC
59.663/SP). Ex.: se a infração antecedente é praticada fora do país, é óbvio que o processo será
separado. Em outros casos, é melhor reunir as ações penais para se evitar decisões contraditórias,
reconhecendo-se uma conexão instrumental ou probatória, na medida em que a prova da infração
antecedente influi na prova da lavagem (art. 76, III do CPP). Tudo depende do caso concreto.
JULGAMENTO CONJUNTO
Por lógica, primeiro deve ser julgada a
infração antecedente e, depois, o crime
de lavagem.

JULGAMENTO SEPARADO
A infração antecedente é uma QUESTÃO PREJUDICIAL
HOMOGÊNEA a ser apreciada incidentalmente pelo juiz no
processo da lavagem. Este NÃO SERÁ SOBRESTADO para
aguardar o desfecho do processo da infração antecedente.*

*Apenas as questões prejudiciais heterogêneas (outro ramo do direito) autorizam o sobrestamento.
- No caso de julgamento separado, é possível que a lavagem seja julgada antes da infração
antecedente e que as decisões sejam contraditórias (condenação pela lavagem e posterior absolvição
pela infração antecedente). Nesse caso, diante da acessoriedade limitada da lavagem (a infração
antecedente deve ser típica e ilícita), deve-se ajuizar revisão criminal ou HC, objetivando o
trancamento do processo referente à lavagem. Tudo isso para atender ao PRINCÍPIO DO DUPLO
INJUSTO.
- Vale ressaltar que o crime de lavagem praticado no estrangeiro também pode se sujeitar à lei
brasileira. Hipótese de extraterritorialidade condicionada: crimes que, por tratado ou convenção, o
Brasil se obrigou a reprimir (art. 7º, II, a do CP).
- A autoridade da coisa julgada de uma sentença absolutória pela infração antecedente impede o
processo pelo crime de lavagem nas seguintes situações:
INEXISTÊNCIA MATERIAL DO
FATO
(não haverá produto passível de
lavagem)

ATIPICIDADE DA CONDUTA
ANTECEDENTE
(os valores não seriam produto direto ou
indireto de infração penal)

LICITUDE DA CONDUTA
(afasta a “infração penal”
antecedente)

- Se o acusado no processo de lavagem também foi acusado no processo da infração antecedente, a
coisa julgada formada neste último processo, em que, por exemplo, houve a prolação de sentença
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condenatória por tráfico de drogas, irá projetar sua autoridade em relação a essa mesma questão no
segundo processo por lavagem, só que agora com a qualidade de prejudicial, daí por que não mais
poderá o acusado voltar a questionar, neste segundo feito, a existência da infração antecedente.
Todavia, caso o acusado pelo crime de lavagem não tenha concorrido para a infração antecedente,
eventual sentença condenatória reconhecendo a existência da infração antecedente praticada por
terceira pessoa jamais lhe poderá ser oposta como resolução definitiva da questão prejudicial, vez
que tal acusado não figurou como parte no primeiro processo.
- Os crimes de lavagem são, em regra, de competência da JUSTIÇA ESTADUAL. A competência será
da Justiça Federal apenas nas hipóteses listadas no inciso III:
QUANTO PRATICADOS
CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO E A ORDEM
ECONÔMICO-FINANCEIRA*

QUANTO PRATICADO EM
DETRIMENTO DE BENS, SERVIÇOS
OU INTERESSES DA UNIÃO, OU DE
SUAS ENTIDADES AUTÁRQUICAS
OU EMPRESAS PÚBLICAS

QUANDO A INFRAÇÃO PENAL
ANTECEDENTE FOR DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

*Se se partir da premissa de que o bem jurídico tutelado é a ordem econômico-financeira, todo
crime de lavagem deveria ser processado na Justiça Federal. Todavia, o simples fato de o dinheiro
tramitar pelo sistema financeiro não é justificativa suficiente para fixar a competência da Justiça
Federal, já que se trata de interesse meramente indireto. O crime de lavagem não é, por si só, afeto
à Justiça Federal, se não sobressai a existência de infração penal antecedente de competência da
Justiça Federal e se não se vislumbra, em princípio, qualquer lesão ao sistema financeiro nacional
ou à ordem econômico-financeira como um todo, a bens, serviços ou interesses da União, de suas
autarquias ou empresas públicas (STJ, RHC 11.918/SP).
- Há, ainda, uma outra hipótese de competência da Justiça Federal que se depreende do art. 109, V,
da CF/88: QUANDO A LAVAGEM FOR PRATICADA ALÉM DO TERRITÓRIO NACIONAL E HOUVER
TRATADO OU CONVENÇÃO INTERNACIONAL FIRMADO PELO BRASIL NO QUAL O ESTADO
BRASILEIRO SE COMPROMETE A REPRIMIR A INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE.
- Diversas varas no âmbito da Justiça Federal foram especializadas no combate de crimes contra o
sistema econômico-financeiro (Resolução 314 do CNJ/2003). Não há violação do princípio do juiz
natural, já que a própria CF/88 assegura ao Poder Judiciário autonomia administrativa e financeira,
podendo proceder à sua auto-organização administrativa (art. 96). O Poder Judiciário não depende
de lei para especializar suas varas (se assim fosse, estaria subordinado ao Poder Legislativo, o que
violaria a separação de poderes). Há, contudo, uma ressalva: as portarias e resoluções expedidas
pelos TRFs não podem alterar a competência territorial do art. 70 do CPP. Portanto, às varas
especializadas não pode ser conferida competência territorial mais ampla do que a subseção
judiciária a que pertencem. A propósito, a súmula 206 do STJ: a existência de vara privativa,
instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.
§1º A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal
antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento
de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. (Redação dada
pela Lei nº 12.683, de 2012)
- O dispositivo refere-se à JUSTA CAUSA DUPLICADA: deve haver lastro mínimo probatório quanto à
LAVAGEM e quanto à INFRAÇÃO ANTECEDENTE. Atenção: a justa causa duplicada necessária para o
WWW.FOCANORESUMO.COM
MARTINA CORREIA

9

oferecimento de denúncia em relação ao crime de lavagem exige a presença de indícios suficientes
tão somente quanto à existência da infração antecedente, sendo dispensáveis quaisquer elementos
de informação relacionados à autoria de tal infração.
- Não é necessário descrever pormenorizadamente a conduta delituosa relativa à infração
antecedente, que pode inclusive ser objeto de outro processo, mas é indispensável ao menos a sua
descrição resumida. Nesse sentido, o STJ (HC 207.936/MG) entende que para a configuração do
delito de lavagem de dinheiro não há necessidade de prova cabal do crime anterior, mas apenas a
demonstração de indícios suficientes de sua existência.
§2º No processo por crime previsto nesta Lei, não se aplica o disposto no art. 366 do Código
de Processo Penal, devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser
citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor
dativo. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
- NÃO SE APLICA O ART. 366 DO CPP: “se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz
determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312”.
- O legislador, na Exposição de Motivos, fundamentou a vedação: “trata-se de medida de política
criminal diante da incompatibilidade material existente entre os objetivos desse novo diploma legal e
a macrocriminalidade representada pela lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e
valores oriundos de crimes de especial gravidade. A suspensão do processo constituiria um prêmio
para os delinquentes astutos e afortunados e um obstáculo à descoberta de uma grande variedade
de ilícitos que se desenvolvem em parceria com a lavagem ou a ocultação” (item 63 da Exposição de
Motivos 692/MJ).
- Renato Brasileiro sustenta a inconstitucionalidade do dispositivo: em prol de uma maior
efetividade no combate à lavagem de capitais, não se pode desprezar a aplicação do preceito do art.
366, consectário lógico da garantia da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88). O próprio art. 366 possibilita
que o juiz determine a produção antecipada de provas consideradas urgentes, além de estar
autorizado a decretar sua prisão preventiva, desde que presente uma das hipóteses listadas no art.
312 do CPP. Além disso, ao juiz é deferido o poder de determinar a execução de medidas
assecuratórias (art. 4º), salvaguardando, assim, a eficácia do processo principal. Defender essa
posição para a Defensoria!
- Súmula 415 do STJ: o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena
cominada.
Art. 3º - (revogado pela Lei 12.683/12)
- Redação original do art. 3º: os crimes disciplinados nesta Lei são insuscetíveis de fiança e liberdade
provisória e, em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá
apelar em liberdade.
- Restringir a liberdade provisória em relação a um delito é o mesmo que impor uma prisão cautelar
obrigatória, em afronta ao princípio da presunção de não culpabilidade. Ademais, a vedação absoluta
à liberdade provisória retira do magistrado a análise do caso concreto e da manutenção da prisão
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cautelar (prisão ex lege). Haveria, assim, um juízo prévio e abstrato de periculosidade feito pelo
legislador. Portanto, CABE LIBERDADE DE PROVISÓRIA, COM OU SEM FIANÇA.
- O art. 3º também não escapava ao controle de convencionalidade em face da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, que assegura que toda pessoa privada da liberdade tem direito a
recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade
de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais.
- A parte final revogada (“em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se
o réu poderá apelar em liberdade”) também padece de inconstitucionalidade. De histórico julgado
do STF (HC 83.868/AM), extrai-se que:
a) O direito de apelação pode ser exercido no âmbito criminal, independentemente do
recolhimento do acusado à prisão, pouco importando também se ele é primário ou não,
portador de bons antecedentes ou não;
b) Nada impede que o juiz, na sentença condenatória, decrete a prisão preventiva do
acusado, fazendo-o de maneira fundamentada.
- Acompanhando o entendimento do STF, foi aprovada a súmula 347 do STJ: o conhecimento de
recurso de apelação do réu independe de sua prisão. Deixou de ter validade a súmula 9 do STJ (a
exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência).
- A reforma do CPP de 2008 seguiu a jurisprudência: o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a
manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem
prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta (art. 387, §1º). Assim, sob todos os
aspectos, foi louvável a revogação do art. 3º.
Art. 4º - O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação
do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indícios suficientes
de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do
investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam
instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais
antecedentes. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
§1º Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que
estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver
dificuldade para sua manutenção. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
§2º O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando
comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores
necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias,
multas e custas decorrentes da infração penal. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
§3º Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado
ou de interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a
prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do
disposto no §1º. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
§4º Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para
reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou
para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. (Redação dada pela Lei nº 12.683,
de 2012)
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- O art. 4º trata das MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. Um dos meios mais eficientes para a repressão de
certos delitos passa pela recuperação de ativos ilícitos, sendo imperiosa a criação de uma nova
cultura que, sem deixar de lado as penas privativas de liberdade, passe a dar maior importância às
medidas cautelares de natureza patrimonial e ao confisco de valores espúrios.
- Em se tratando de lavagem de capitais, as medidas cautelares patrimoniais são as seguintes:
SEQUESTRO
ESPECIALIZAÇÃO E REGISTRO DA HIPOTECA LEGAL
ARRESTO PRÉVIO À ESPECIALIZAÇÃO E REGISTRO DA HIPOTECA LEGAL E ARRESTO
SUBSIDIÁRIO DE BENS MÓVEIS
PRODUTO DIRETO DA INFRAÇÃO ANTECEDENTE (PRODUCTA SCELERIS)
PRODUTO INDIRETO DA INFRAÇÃO ANTECEDENTE (FRUCTUS SCELERIS)
PRODUTO DIRETO DA LAVAGEM DE CAPITAIS
PRODUTO INDIRETO DA LAVAGEM DE CAPITAIS
PATRIMÔNIO LÍCITO DO ACUSADO

- Embora não possa ser rotulada como medida cautelar patrimonial propriamente dita, a
APREENSÃO também funciona como importante instrumento de combate à lavagem.
Art. 4º-A - A alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição será
decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da
parte interessada, mediante petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos
terão tramitação em separado em relação ao processo principal. (Incluído pela Lei nº 12.683,
de 2012)
§1º O requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens, com a
descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os detém e local
onde se encontram. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
§2º O juiz determinará a avaliação dos bens, nos autos apartados, e intimará o Ministério
Público. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
§3º Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por
sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou
pregão, preferencialmente eletrônico, por valor não inferior a 75% da avaliação. (Incluído
pela Lei nº 12.683, de 2012)
§4º Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada,
adotando-se a seguinte disciplina: (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
I - nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal: (Incluído
pela Lei nº 12.683, de 2012)
a) os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou em instituição financeira
pública, mediante documento adequado para essa finalidade; (Incluída pela Lei nº 12.683, de
2012)
b) os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal ou por outra instituição
financeira pública para a Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer
formalidade, no prazo de 24 horas; e (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012)
c) os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal ou por instituição financeira pública
serão debitados à Conta Única do Tesouro Nacional, em subconta de restituição; (Incluída
pela Lei nº 12.683, de 2012)
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II - nos processos de competência da Justiça dos Estados: (Incluído pela Lei nº 12.683, de
2012)
a) os depósitos serão efetuados em instituição financeira designada em lei,
preferencialmente pública, de cada Estado ou, na sua ausência, em instituição financeira
pública da União; (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012)
b) os depósitos serão repassados para a conta única de cada Estado, na forma da respectiva
legislação. (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012)
§5º Mediante ordem da autoridade judicial, o valor do depósito, após o trânsito em julgado
da sentença proferida na ação penal, será: (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
I - em caso de sentença condenatória, nos processos de competência da Justiça Federal e da
Justiça do Distrito Federal, incorporado definitivamente ao patrimônio da União, e, nos
processos de competência da Justiça Estadual, incorporado ao patrimônio do Estado
respectivo; (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
II - em caso de sentença absolutória extintiva de punibilidade, colocado à disposição do réu
pela instituição financeira, acrescido da remuneração da conta judicial. (Incluído pela Lei nº
12.683, de 2012)
§6º A instituição financeira depositária manterá controle dos valores depositados ou
devolvidos. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
§7º Serão deduzidos da quantia apurada no leilão todos os tributos e multas incidentes sobre
o bem alienado, sem prejuízo de iniciativas que, no âmbito da competência de cada ente da
Federação, venham a desonerar bens sob constrição judicial daqueles ônus. (Incluído pela Lei
nº 12.683, de 2012)
§8º Feito o depósito a que se refere o §4º deste artigo, os autos da alienação serão
apensados aos do processo principal. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
§9º Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas no
curso do procedimento previsto neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
§10 Sobrevindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o juiz decretará, em
favor, conforme o caso, da União ou do Estado: (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
I - a perda dos valores depositados na conta remunerada e da fiança; (Incluído pela Lei nº
12.683, de 2012)
II - a perda dos bens não alienados antecipadamente e daqueles aos quais não foi dada
destinação prévia; e (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
III - a perda dos bens não reclamados no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da
sentença condenatória, ressalvado o direito de lesado ou terceiro de boa-fé. (Incluído pela
Lei nº 12.683, de 2012)
§11 Os bens a que se referem os incisos II e III do § 10 deste artigo serão adjudicados ou
levados a leilão, depositando-se o saldo na conta única do respectivo ente. (Incluído pela Lei
nº 12.683, de 2012)
§12 O juiz determinará ao registro público competente que emita documento de habilitação
à circulação e utilização dos bens colocados sob o uso e custódia das entidades a que se
refere o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
§13 Os recursos decorrentes da alienação antecipada de bens, direitos e valores oriundos do
crime de tráfico ilícito de drogas e que tenham sido objeto de dissimulação e ocultação nos
termos desta Lei permanecem submetidos à disciplina definida em lei específica. (Incluído
pela Lei nº 12.683, de 2012)
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- O dispositivo trata da ALIENAÇÃO ANTECIPADA (introduzida pela Lei 12.683/12): venda
antecipada de bens (móveis ou imóveis), direitos ou valores constritos em razão de medida
cautelar patrimonial ou que tenham sido apreendidos, desde que haja risco de perda do valor
econômico pelo decurso do tempo.
- Há previsão de alienação antecipada na Lei de Drogas (art. 62 da Lei 11.343/06). Além isso,
introdução do instituto pela Lei 12.683/12, a alienação antecipada foi introduzida no CPP (art. 144A), de forma que agora poderá haver alienação antecipada em relação a todo processo criminal.
- A alienação antecipada só pode ser realizada se for necessária para a preservação dos bens
constritos. Assim, só pode ser feita depois da efetiva constrição e antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória. A Lei silencia quanto ao momento em que deve ser realizada, mas Renato
Brasileiro faz uma ressalva: não é razoável que uma medida tão gravosa e irreversível seja realizada
antes da fase judicial, quando ainda não há justa causa para o oferecimento da peça acusatória. No
mesmo sentido, a Lei de Drogas deixa claro que a alienação antecipada só pode ser realizada após a
instauração do processo penal.
- São pressupostos da alienação antecipada:
QUANDO O BEM ESTIVER SUJEITO A QUALQUER
GRAU DE DETERIORAÇÃO OU DEPRECIAÇÃO

QUANDO HOUVER DIFICULDADE PARA A
MANUTENÇÃO DO BEM CONSTRITO

- Quando à legitimidade:
JUIZ (ex officio)

MP

Próprio acusado

Terceiro interessado
Assistente de acusação
“PARTE INTERESSADA”

- Em regra, o acusado é o titular do bem sob constrição, mas é possível que ele mesmo esteja
interessado em minimizar os danos causados pela depreciação dos bens em virtude do decurso do
tempo. Isso não significa que ele esteja assumindo a culpa.
- Também é possível que um terceiro que teve um bem seu constrito requeira a alienação.
- No nosso ordenamento, NÃO É PREVISTA A AÇÃO CIVIL DE CONFISCO (ação civil de perdimento de
bens ou ação civil de extinção de domínio). A ação tem como objetivo o confisco dos bens do
acusado no âmbito cível mediante a formação de um título executivo judicial antes do trânsito em
julgado da sentença penal condenatória. Essa ação tem como pressuposto o desvio ou abuso no
exercício do direito de propriedade por quem se encontra na posse ou detenção do bem de origem
ilícita.
Art. 4º-B - A ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou
valores poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução
imediata puder comprometer as investigações. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
- O dispositivo traz a AÇÃO CONTROLADA: técnica especial de investigação em que se retarda a
intervenção do aparato estatal.
- A ação controlada é prevista também na Lei de Drogas (art. 53, II) e na Lei das Organizações
Criminosas (arts. 8º e 9º). Só que diferentemente dessas duas leis, a Lei de lavagem silenciou quanto
ao adiamento da prisão em flagrante. A doutrina se divide: alguns entendem que a prisão em
flagrante continua obrigatória nos casos se lavagem, seguindo a regra geral (Renato Brasileiro); já
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outros entendem que é possível o retardamento da prisão em flagrante pela autoridade policial
(Marco Antônio de Barros).
- Apesar do dispositivo referir-se apenas ao sobrestamento da ordem de prisão ou das medidas
assecuratórias, Renato Brasileiro defende a aplicação às medidas cautelares diversas da prisão.
Art. 5º - Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público,
nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou
valores sujeitos a medidas assecuratórias, mediante termo de compromisso. (Redação dada
pela Lei nº 12.683, de 2012)
Art. 6º - A pessoa responsável pela administração dos bens: (Redação dada pela Lei nº
12.683, de 2012)
I - fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita com o produto dos bens
objeto da administração;
II - prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua
administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e
reinvestimentos realizados.
Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens sujeitos a medidas assecuratórias
serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que requererá o que entender cabível.
(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
- O dispositivo trata da ADMINISTRAÇÃO DOS BENS, que não retira a propriedade do acusado, mas
tão somente a gestão dos bens, que é transferida a um órgão auxiliar do juízo, no sentido de
maximizar os frutos e rendimentos decorrentes do bem.
- No sequestro de bens imóveis, normalmente o bem permanece sob a posse do seu titular, que terá
o dever de guarda e conservação (responsabilidades inerentes ao depositário).


DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO
Art. 7º - São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:
I - a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos
crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o
direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
II - a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de
membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art.
9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.
§1º A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de
destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada, quanto
aos processos de competência da Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos federais
encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos crimes
previstos nesta Lei, e, quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, a
preferência dos órgãos locais com idêntica função. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
§2º Os instrumentos do crime sem valor econômico cuja perda em favor da União ou do
Estado for decretada serão inutilizados ou doados a museu criminal ou a entidade pública, se
houver interesse na sua conservação. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
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- Os efeitos da condenação do CP podem ser aplicados subsidiariamente ao crime de lavagem.
- A perda recai sobre aquilo que se ganha com a lavagem e também sobre todo capital proveniente
da infração antecedente.
- Perceba uma particularidade da Lei:
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
Prevê a perda da totalidade do valor da fiança se o
acusado for condenado e não se apresentar para
cumprir a pena (art. 344), e a perda da metade do
valor dado em fiança, no caso de seu quebramento
(art. 343).



CRIME DE LAVAGEM
A Lei 12.683 prevê a perda do valor dado em fiança
como um efeito da condenação, independentemente
de o acusado ter ou não quebrado a fiança ou de ter
se apresentado ou deixado de se apresentar para
cumprir a pena.

DOS BENS, DIREITOS OU VALORES ORIUNDOS DE CRIMES PRATICADOS NO ESTRANGEIRO
Art. 8º - O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional
e por solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens,
direitos ou valores oriundos de crimes descritos no art. 1º praticados no estrangeiro.
(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
§1º Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção
internacional, quando o governo do país da autoridade solicitante prometer reciprocidade ao
Brasil.
§2º Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores privados sujeitos a
medidas assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos
provenientes da sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na
proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. (Redação
dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

- O dispositivo trata da colaboração internacional: o juiz brasileiro pode colaborar com autoridade
estrangeira competente, no sentido de determinar medidas assecuratórias. Impõe-se carta
rogatória, a ser cumprida pela Seção Judiciária da Justiça Federal onde estiver o bem, após a
concessão de exequatur pelo STJ.


DAS PESSOAS SUJEITAS AO MECANISMO DE CONTROLE
Art. 9º - Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que
tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória,
cumulativamente ou não: (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
I - a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda
nacional ou estrangeira;
II – a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento
cambial;
III - a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou
administração de títulos ou valores mobiliários.
Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações:
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I – as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do
mercado de balcão organizado; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou
de capitalização;
III - as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as
administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços;
IV - as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio
eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de fundos;
V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento comercial (factoring);
VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens móveis, imóveis,
mercadorias, serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua aquisição, mediante sorteio ou
método assemelhado;
VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das
atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual;
VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador
dos mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros;
IX - as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como
agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por qualquer forma representem
interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas neste artigo;
X - as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra
e venda de imóveis; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
XI - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras e metais preciosos, objetos
de arte e antiguidades.
XII - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor,
intermedeiem a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam grande volume de
recursos em espécie; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
XIII - as juntas comerciais e os registros públicos; (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
XIV - as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de
assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer
natureza, em operações: (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
a) de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou
participações societárias de qualquer natureza; (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012)
b) de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos; (Incluída pela Lei nº 12.683, de
2012)
c) de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores
mobiliários; (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012)
d) de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos
fiduciários ou estruturas análogas; (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012)
e) financeiras, societárias ou imobiliárias; e (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012)
f) de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas
ou artísticas profissionais; (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012)
XV - pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização,
agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras,
exposições ou eventos similares; (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
XVI - as empresas de transporte e guarda de valores; (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
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XVII - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou
animal ou intermedeiem a sua comercialização; e (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
XVIII - as dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua
matriz no Brasil, relativamente a residentes no País. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)


DA IDENTIFICAÇÃO DOS CLIENTES E MANUTENÇÃO DE REGISTROS
Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º:
I - identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções
emanadas das autoridades competentes;
II - manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores
mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em
dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de
instruções por esta expedidas;
III - deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte
e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste artigo e no art. 11, na
forma disciplinada pelos órgãos competentes; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
IV - deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador
e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), na forma e
condições por eles estabelecidas; (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
V - deverão atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e
condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das
informações prestadas. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
§1º Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida no
inciso I deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem
como seus proprietários.
§2º Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II deste artigo deverão ser conservados
durante o período mínimo de cinco anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão
da transação, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente.
§3º O registro referido no inciso II deste artigo será efetuado também quando a pessoa física
ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo mês-calendário, operações
com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o
limite fixado pela autoridade competente.
Art. 10-A - O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de
correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores. (Incluído
pela Lei nº 10.701, de 2003)



DA COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Art. 11 - As pessoas referidas no art. 9º:
I - dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das
autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta
Lei, ou com eles relacionar-se;
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II - deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa,
inclusive àquela à qual se refira a informação, no prazo de 24 horas, a proposta ou realização:
(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
a) de todas as transações referidas no inciso II do art. 10, acompanhadas da identificação de
que trata o inciso I do mencionado artigo; e (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
b) das operações referidas no inciso I; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
III - deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta,
ao COAF, na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de
propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso II.
(Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
§1º As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso I deste artigo, elaborarão
relação de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas,
valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento
econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele prevista.
§2º As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão
responsabilidade civil ou administrativa.
§3º O COAF disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso II do caput aos
respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas a que se refere o
art. 9º. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
Art. 11-A - As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente
comunicados à instituição financeira, nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo
Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)


DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA
Art. 12 - Às pessoas referidas no art. 9º, bem como aos administradores das pessoas
jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 serão aplicadas,
cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa pecuniária variável não superior: (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
a) ao dobro do valor da operação; (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012)
b) ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da
operação; ou (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012)
c) ao valor de R$ 20.000.000,00; (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012)
III - inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de
administrador das pessoas jurídicas referidas no art. 9º;
IV - cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou
funcionamento. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
§1º A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções
referidas nos incisos I e II do art. 10.
§2º A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9º, por culpa ou dolo:
(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
I - deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela
autoridade competente;
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II - não cumprirem o disposto nos incisos I a IV do art. 10; (Redação dada pela Lei nº 12.683,
de 2012)
III - deixarem de atender, no prazo estabelecido, a requisição formulada nos termos do inciso
V do art. 10; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
IV - descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o art. 11.
§3º A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves
quanto ao cumprimento das obrigações constantes desta Lei ou quando ocorrer reincidência
específica, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa.
§4º A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações
anteriormente punidas com a pena prevista no inciso III do caput deste artigo.
Art. 13. O procedimento para a aplicação das sanções previstas neste Capítulo será regulado
por decreto, assegurados o contraditório e a ampla defesa.


DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS
Art. 14 - É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber,
examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei, sem
prejuízo da competência de outros órgãos e entidades.
§1º As instruções referidas no art. 10 destinadas às pessoas mencionadas no art. 9º, para as
quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF,
competindo-lhe, para esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a aplicação das
sanções enumeradas no art. 12.
§2º O COAF deverá, ainda, coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de
informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou
dissimulação de bens, direitos e valores.
§3º O COAF poderá requerer aos órgãos da Administração Pública as informações cadastrais
bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. (Incluído pela Lei nº
10.701, de 2003)
Art. 15 - O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos
procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de
fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito.
Art. 16 - O COAF será composto por servidores públicos de reputação ilibada e reconhecida
competência, designados em ato do Ministro de Estado da Fazenda, dentre os integrantes do
quadro de pessoal efetivo do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários, da
Superintendência de Seguros Privados, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, da Agência Brasileira de Inteligência, do Ministério
das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça, do Departamento de Polícia Federal, do
Ministério da Previdência Social e da Controladoria-Geral da União, atendendo à indicação
dos respectivos Ministros de Estado. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
§1º O Presidente do Conselho será nomeado pelo Presidente da República, por indicação do
Ministro de Estado da Fazenda.
§2º Das decisões do COAF relativas às aplicações de penas administrativas caberá recurso ao
Ministro de Estado da Fazenda.
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Art. 17 - O COAF terá organização e funcionamento definidos em estatuto aprovado por
decreto do Poder Executivo.


DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 17-A - Aplicam-se, subsidiariamente, as disposições do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 (Código de Processo Penal), no que não forem incompatíveis com esta Lei.
(Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
Art. 17-B - A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos
dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço,
independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas
telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas
administradoras de cartão de crédito. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
Art. 17-C - Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às
ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo deverão ser, sempre que determinado,
em meio informático, e apresentados em arquivos que possibilitem a migração de
informações para os autos do processo sem redigitação. (Incluído pela Lei nº 12.683, de
2012)
Art. 17-D - Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de
remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em
decisão fundamentada, o seu retorno. (Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)

- Em se tratando de crime de lavagem, esse dispositivo estabelece o afastamento do servidor
público de suas funções como efeito automático do indiciamento, permitindo seu retorno às
atividades funcionais apenas se houver decisão judicial fundamentada nesse sentido. A Associação
Nacional dos Procuradores da República (ANPR) ajuizou a ADI 4911 contra esse artigo, alegando que
ele fere o processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a presunção de inocência e a
inafastabilidade da jurisdição. De fato, o afastamento de servidores públicos indiciados em inquérito
policial, sem que o mesmo tenha tido, ao menos, o direito de se manifestar acerca dos motivos pelos
quais se encontra sob investigação, configura punição antecipada.
Art. 17-E - A Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos
contribuintes pelo prazo mínimo de 5 anos, contado a partir do início do exercício seguinte
ao da declaração de renda respectiva ou ao do pagamento do tributo. (Incluído pela Lei nº
12.683, de 2012)
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


INFORMATIVOS DO STF E STJ DESDE 2013

- Atualizado até o info. 870 do STF e 602 do STJ.
Info. 866 do STF (2017): PRATICA O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO O DEPUTADO FEDERAL QUE ENCOBRE
(OCULTA) O DINHEIRO RECEBIDO DECORRENTE DE CORRUPÇÃO PASSIVA, UTILIZANDO-SE, PARA TANTO, DE
CONTAS BANCÁRIAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS SITUADOS NA ILHA DE JERSEY, ABERTOS EM NOME DE
EMPRESAS “OFFSHORES”, COM O OBJETIVO DE ENCOBRIR A VERDADEIRA ORIGEM, NATUREZA E
PROPRIEDADE DOS REFERIDOS APORTES FINANCEIROS.
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Info. 866 do STF (2017): O DELITO DE LAVAGEM DE BENS, DIREITOS OU VALORES (“LAVAGEM DE
DINHEIRO”), PREVISTO NO ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98, QUANDO PRATICADO NA MODALIDADE DE
OCULTAÇÃO, TEM NATUREZA DE CRIME PERMANENTE. A CARACTERÍSTICA BÁSICA DOS DELITOS
PERMANENTES ESTÁ NA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE A EXECUÇÃO DESSES CRIMES NÃO SE DÁ EM UM
MOMENTO DEFINIDO E ESPECÍFICO, MAS EM UM ALONGAR TEMPORAL. QUEM OCULTA E MANTÉM
OCULTO ALGO, PROLONGA A AÇÃO ATÉ QUE O FATO SE TORNE CONHECIDO. ASSIM, O PRAZO
PRESCRICIONAL SOMENTE TEM INÍCIO QUANDO AS AUTORIDADES TOMAM CONHECIMENTO DA CONDUTA
DO AGENTE.
Info. 866 do STF (2017): SE UM DEPUTADO FEDERAL QUE EXERCE MANDATO HÁ MUITOS ANOS É
CONDENADO, O ÓRGÃO JULGADOR PODERÁ AUMENTAR A PENA-BASE ATRIBUINDO DESTAQUE NEGATIVO
PARA A “REPROVABILIDADE”. A CIRCUNSTÂNCIA DE O RÉU SER HOMEM DE LONGA VIDA PÚBLICA,
ACOSTUMADO COM REGRAS JURÍDICAS, ENSEJA UMA MAIOR REPROVABILIDADE EM SUA CONDUTA
CONSIDERANDO A SUA CAPACIDADE ACENTUADA DE CONHECER E COMPREENDER A NECESSIDADE DE
OBSERVAR AS NORMAS.
Info. 866 do STF (2017): A PENA-BASE PODE SER AUMENTADA, NO QUE TANGE ÀS “CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME”, SE A LAVAGEM DE DINHEIRO OCORREU NUM CONTEXTO DE MÚLTIPLAS TRANSAÇÕES
FINANCEIRAS E DE MÚLTIPLA TRANSNACIONALIDADE, O QUE INTERFERE NA ORDEM JURÍDICA DE MAIS DE
UM ESTADO SOBERANO.
Info. 866 do STF (2017): SE A LAVAGEM DE DINHEIRO ENVOLVEU VALORES VULTOSOS, A PENA-BASE
PODERÁ SER AUMENTADA (“CONSEQUÊNCIAS DO CRIME”) TENDO EM VISTA QUE, NESTE CASO,
CONSIDERA-SE QUE O DELITO VIOLOU O BEM JURÍDICO TUTELADO DE FORMA MUITO MAIS INTENSA DO
QUE O USUAL.
Info. 586 do STJ (2016): É POSSÍVEL A HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA PENAL ESTRANGEIRA QUE DETERMINE
O PERDIMENTO DE IMÓVEL SITUADO NO BRASIL EM RAZÃO DE O BEM SER PRODUTO DO CRIME DE
LAVAGEM DE DINHEIRO. EX: CIDADÃO FINLANDÊS FOI CONDENADO EM SEU PAÍS PELA PRÁTICA DE
LAVAGEM DE DINHEIRO. NA SENTENÇA, DETERMINOU-SE O PERDIMENTO DE IMÓVEL SITUADO NO BRASIL.
ESTA SENTENÇA ESTRANGEIRA PODE SER HOMOLOGADA PELO STJ.
NÃO HÁ OFENSA AO ART. 23, I, DO CPC/2015, POIS A SENTENÇA ESTRANGEIRA NÃO TRATOU
ESPECIFICAMENTE SOBRE A SITUAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, SOBRE A SUA TITULARIDADE, MAS SIM SOBRE
OS EFEITOS CIVIS DE UMA CONDENAÇÃO PENAL, DETERMINANDO O PERDIMENTO DE BENS QUE FORAM
OBJETO DE CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS.
Info. 587 do STJ (2016): É POSSÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 593, II, DO
CPP, CONTRA DECISÃO QUE TENHA DETERMINADO MEDIDA ASSECURATÓRIA PREVISTA NO ART. 4º, CAPUT,
DA LEI Nº 9.613/98 (LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO), A DESPEITO DA POSSIBILIDADE DE POSTULAÇÃO
DIRETA AO JUIZ CONSTRITOR OBJETIVANDO A LIBERAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DOS BENS, DIREITOS OU
VALORES CONSTRITOS (ART. 4º, §§ 2º E 3º, DA MESMA LEI).
O INDIVÍDUO QUE SOFREU OS EFEITOS DA MEDIDA ASSECURATÓRIA PREVISTA NO ART. 4º DA LEI Nº
9.613/98 TEM A POSSIBILIDADE DE POSTULAR DIRETAMENTE AO JUIZ A LIBERAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DOS
BENS, DIREITOS OU VALORES CONSTRITOS. NO ENTANTO, ISSO NÃO PROÍBE QUE ELE DECIDA NÃO
INGRESSAR COM ESSE PEDIDO PERANTE O JUÍZO DE 1º INSTÂNCIA E QUEIRA, DESDE LOGO, INTERPOR
APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO PROFERIDA, NA FORMA DO ART. 593, II, DO CPP.
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