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I.) Procedimento para Apuração do Ilícito:  

 

A apuração do crime de lavagem de capitais segue o rito ordinário utilizado para 

processo e julgamento dos crimes apenados com reclusão (394 a 405, 498 a 502, 

CPP).  

A questão torna-se controvertida quando nos deparamos com hipótese em que há 

concurso de crimes, vez que determinados delitos encartados na legislação penal 

trazem procedimentos especiais. A regra da antinomia de normas em teoria geral do 

direito determina que o princípio da especialidade prevaleça nestas hipóteses, tal qual 

ocorre no direito penal quando versa do concurso aparente de normas.  

No processo penal, a questão da colidência de normas jurídicas é analisada sob o 

prisma da teoria das nulidades, onde não de declara nulo um ato no processo penal 

sem que haja o correlato prejuízo, sendo insuficiente o simples descumprimento de 

formalidades (artigo 563, CPP). Inarredável é a presença do prejuízo para que seja 

decretado nulo o ato processual, consoante preleciona a melhor doutrina .  

Em havendo hipótese de concurso de delitos e havendo coincidentemente o delito de 

tráfico de substâncias entorpecentes, salvo hipótese de crime cuja competência é 

absoluta e não admita conexão ou continência, o rito processual adotado pode ser o 

da Lei de Tóxicos sem que haja qualquer problema, vez que há uma maior carga 

demonstrativa das provas nesse rito do que no ordinário.  
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O mesmo entendimento também pode ser aplicado na hipótese de haver um crime 

com procedimento especial diverso do ordinário que também seja conexo ao crime de 

lavagem de capitais. 

 

II.) Autonomia do Delito de Lavagem de Capitais:  

 

A autonomia do delito de lavagem de capitais (artigo 2º, II, Lei 9613/98) significa que 

ele possui existência própria, na proporção que independentemente de existir 

apuração e julgamento do crime existente, em havendo demonstração suficiente da 

ocorrência do delito antecedente, ainda que cometido no estrangeiro, é possível a 

deflagração da instância penal e a responsabilização penal dos agentes por delitos da 

Lei 9.613/98. 

Rodolfo Tigre Maia preleciona: “Assim, ainda que o crime antecedente não tenha sido 

objeto de apuração e julgamento, por ignorada sua autoria ou qualquer outra razão, e 

desde que indicadas suficientemente sua existência material bem como sua vinculação 

ao ativo objeto de ‘branqueamento’, será possível ao Parquet a propositura da 

respectiva ação penal pública e o julgamento da lide não está sujeito a uma relação 

absoluta de prejudicialidade com o andamento dos crimes anteriores”. 

 

III.) Competência da Justiça Federal:  

 

O artigo 2º, III, alíneas a e b, Lei 9613/98 apresenta duas hipóteses de competência 

da Justiça Federal, as quais são mera repetição dos comandos encartados na 

Constituição (artigo 109), ou seja, delitos praticados contra o sistema financeiro e a 

ordem econômico-financeira, em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, 

suas autarquias e empresas públicas. Além de quando o crime antecedente for da 

Justiça Federal, exempli gratia, tráfico internacional de substâncias entorpecentes.  

Nas demais hipóteses, se infere a competência da Justiça Estadual para apuração dos 

crimes de lavagem de capitais. 

 

IV.) Denúncia por Lavagem de Capitais:  

 

O artigo 2º, § 1º, Lei 9613/98 trata dos requisitos específicos da denúncia por 

Lavagem de Capitais, onde basta os indícios suficientes da existência do crime 

antecedente, com o legislador reafirmando a adoção da teoria da acessoriedade 
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limitada utilizada no CP, pois o oferecimento de denúncia independe da culpabilidade 

do autor do delito antecedente (isento de pena) ou sendo ele desconhecido. 

Marco Antônio de Barros leciona: “Ao receber a denúncia pode o juiz fundamentar a 

sua decisão consignando estar convencido de que constatou a presença de indícios da 

ocorrência do crime de ‘lavagem’ e de sua autoria, bem como, que existem indícios 

suficientes da prática do crime antecedente. Não é necessário descrever 

pormenorizadamente a conduta criminosa referente ao crime anterior, mas é 

indispensável ao menos sua descrição resumida, até para que não se declare a inépcia 

da denúncia. A acusação deve explicitar os chamados ‘indícios suficientes’ da 

existência do crime anterior e, a bem da verdade, a melhor definição de indícios é 

aquela que a própria lei processual declara (art. 239, CPP)...”. 

 

V.) Suspensão do Processo e da Prescrição:  

 

A aplicação do artigo 366, CPP é vedada pela incidência do artigo 2º, § 2º, Lei 

9613/98.  

O argumento utilizado para a não aplicação do instituto é que a sua incidência 

representaria um bônus ao acusado por um delito tão grave e que iria postergar de 

modo intenso o devido processo legal, além de se tratar de norma processual penal 

especial.  

Rodolfo Tigre Maia defende a inconstitucionalidade e inaplicabilidade do dispositivo 

porque há violação do contraditório, com processos e condenações a margem da 

ampla defesa. Outros encampam a tese contrária sustentando ser o instituto um 

elemento de acautelamento da sociedade evitando a impunidade.  

Não somos partidários desta visão de que haveria uma premiação ao imputado e 

alargamento da impunidade, vez que o artigo 366, CPP norma penal mista, com 

cunho material e processual, permite a suspensão do andamento processual; do curso 

da prescrição; além de autorizar a antecipação de produção de provas urgentes e 

possibilita a decretação de prisão preventiva, desde que presentes os requisitos da 

segregação cautelar dispostos no artigo 312, CPP (artigo 2º, § 2º, Lei 9613/98).  

O diploma legal permite uma antecipação na colheita de provas, prontificando e 

fortalecendo a prova estatal, em busca da verdade real, porém, traz no cerne a 

suspensão da prescrição, o que é extremamente desfavorável ao imputado, além de 

possibilitar a decretação da prisão preventiva e fomentar também periculum in mora 

para a decretação de alguma medida cautelar do leque de possibilidades da Lei de 

Lavagem.    
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Marco Antônio de Barros salienta: “Bem de ver, ainda, que a redação atual do art. 

366, CPP não representa um escudo para proliferação da impunidade. Ao contrário. O 

próprio legislador confere ao juiz a possibilidade de determinar a produção antecipada 

das provas consideradas urgentes. Além disso, o benefício da suspensão do processo 

é compensado com a suspensão do curso do prazo prescricional, cuja medida constitui 

um sério fardo imposto àquele que se encontre em local incerto e não sabido. E mais 

ainda, está o juiz autorizado a decretar a prisão preventiva do acusado, e ela é viável 

de ser determinada para a garantia da instrução do processo” . 

Cadê o beneplácito legal em ver decretada a prisão preventiva, ter a instrução 

processual urgente antecipada e não ver o prazo prescricional fluir? 

 

VI.) Liberdade Provisória e Fiança:  

 

O artigo 3º, Lei 9613/98 cuida da vedação da concessão de liberdade provisória e 

fiança, tal dispositivo que veda diretamente e sem a análise perfunctória dos 

pressupostos para concessão da liberdade provisória ou da fiança sem que haja a 

correlata previsão constitucional.  

A inafiançabilidade dos delitos está delineada no artigo 5º, CR e qualquer previsão 

infraconstitucional que não guarde compatibilidade está fulminada por vício de 

inconstitucionalidade e tal é o que ocorre neste dispositivo .   

 

VII.) Direito de Apelar em Liberdade:  

 

O Direito de apelar em liberdade aqui segue a regra já existente no CPP (artigo 594), 

onde o juiz deixará o réu apelar em liberdade se quando sentenciar não manter a 

prisão preventiva do imputado ou se perceber que não concorrem quando da sentença 

os requisitos da cautelaridade da prisão, a saber, fumus boni iuris e periculum 

libertatis (artigo 312, CPP e STJ reiteradas vezes). 

 

VIII.) Decretação de Cautelares Processuais:  

 

O artigo 4º, Lei 9613/98 autoriza o juiz independentemente do Ministério Público ou 

mediante requerimento dele, ou representação da autoridade policial competente, 

ouvindo previamente o Ministério Público, a decretação de apreensão ou arresto de 

bens durante a ação penal ou inquérito policial, desde que tais bens, valores ou 

direitos estejam coligados a Lavagem de Capitais.  
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Luiz Flávio Gomes explica: “Cuida-se de medida cautelar inaudita altera pars, valendo 

o chamado contraditório diferido. Se a ação penal não for intentada em cento e vinte 

dias, a medida cautelar perde seu efeito. Caso o acusado venha a ser condenado, 

haverá confisco dos seus bens (cautelarmente assegurados). Caso o acusado seja 

absolvido ou extinta a sua punibilidade, levanta-se o seqüestro (artigo 131 do CPP)” . 

Com o acatamento de praxe discordamos do Professor Luiz Flávio Gomes, pois 

confisco é autorizado excepcionalmente na CR quando do confisco de bens voltados ao 

tráfico de substâncias entorpecentes (artigo 244), o que não é o caso, vez que a 

perda dos bens viria como efeito da condenação por lavagem (artigo 7º, I, Lei 

9613/98). 

Em comprovando que os bens, valores e direitos são dissociados da atividade da 

lavagem de capitais, o juiz deve retirá-los da limitação legal (artigo 4, § 2º, Lei 

9605/98) pela insubsistência dos elementos da cautelar penal.  

Frisemos aqui que o ônus de demonstrar a pertinência da cautelar penal é do MP, 

devendo ele primar pela justeza demonstrando a origem ilícita dos bens não sendo 

crível que se inverta o ônus da prova para o imputado demonstrar a origem lícita, o 

que fragilizaria o princípio da presunção de inocência . 

Há um questionamento formulado se a atuação ex officio do Juiz não seria uma 

inclinação dele para atuar em desfavor do acusado.  

Sinceramente, não visualizo desta forma, até porque o Juiz é investido em um poder 

totalmente independente do Ministério Público, compromissado com o Estado 

Democrático de Direito, com a dignidade da pessoa humana e com os direitos 

fundamentais, daí essa ilação ser uma perigosa afirmação de que o juiz quebranta sua 

imparcialidade em prol da acusação.  

 

IX.) Pedido de Restituição e Período de Eficácia:  

 

O pedido de restituição deve ser acompanhado da presença do acusado, sob pena de 

não liberação, pois com a presença dele pode-se evitar a utilização da prisão 

preventiva pelo comparecimento espontâneo do acusado (artigo 4º, § 3º, Lei 

9613/98). A eficácia das medidas assecuratórias, por 120 dias, tem por finalidade 

evitar que bens sejam constritos sem que haja o devido processo penal de lavagem 

de ativos (artigo 4, § 1º, Lei 9613/98).  

A ação controlada do Juiz em medidas assecuratórias de seqüestro ou arresto de bens 

tem similitude com o flagrante retardado e outras medidas da Lei 9034/95, pois ele 

libera os bens ainda que haja a necessidade da custódia destes, mas apenas para que 
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seja facilitada a investigação pela Polícia, MP, COAF, Receita Federal, CVM, enfim, 

todos os órgãos que possam diligenciar a presença de Lavagem de Capitais (artigo 4, 

§ 4º, Lei 9613/98).  

 

X.) Administração dos Bens, Direitos ou Valores: 

 

A Lei de Lavagem de Capitais, no artigo 5º, estabelece a hipótese de nomeação de um 

administrador para velar pelos bens, direitos ou valores apreendidos ou seqüestrados. 

Tal ocorre para que seja permitida a conservação destes elementos, sem sua 

deterioração ou utilização de forma indevida. 

O administrador, tal qual na Lei de Falências (artigo 24 e seguintes, Lei 11.105/05), 

recebe uma remuneração que será arbitrada pelo juiz, cujo recebimento se dará com 

amparo na venda dos bens advindos da medida assecuratória que será submetido à 

hasta posterior (artigo 6º, I, Lei 9613/98) devendo prestar informações ao juiz 

explicando sobre sua conservação e investimentos realizados, vez que é auxiliar da 

justiça nos moldes do CPP.   
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