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Excelentíssimo Senhor Ministro Reynaldo Soares da Fonseca 

DD. Presidente da Comissão de Juristas, instituída pelo Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Câmara dos Deputados, para a elaboração do anteprojeto de reforma 

da Lei 9.613/1998  

 

 

 

 Designados pela Excelentíssima Senhora Presidente do Instituto 

dos Advogados Brasileiros (IAB), Dra. Rita Cortez, temos a honra de apresentar a 

Vossa Excelência, ao eminente Relator da Comissão de Juristas, Desembargador 

Federal Ney Bello, e a todas e todos os integrantes da respeitável Comissão o 

presente MEMORIAL com as principais propostas do IAB para aprimoramento da 

Lei 9.613/1998, nos seguintes termos: 

 

 

1. O TIPO PENAL DO CAPUT DO ART. 1º DA LEI 9.613/1998 E A 

PROPORCIONALIDADE DAS PENAS COMINADAS PARA O CRIME DE LAVAGEM 

DE DINHEIRO 

 

1.1. Exclusão do verbo reitor “ocultar” 

 

O significado e alcance do verbo reitor ocultar, previsto no art. 1º, caput e 

parágrafo 1º da Lei 9.613/98, tem gerado profundas controvérsias na doutrina e 

na jurisprudência no Brasil. Com frequência o próprio recebimento, guarda ou 

posse do produto do crime pelo agente é encarado como ato de lavagem de 

dinheiro na modalidade ocultar, caracterizando indevido bis in idem. 
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Ninguém comete um delito com reflexo patrimonial para exibir em seguida o seu 

produto em praça pública, às claras. É da essência de ilícitos com este perfil que, 

após a sua prática, o agente busque esconder o seu produto, guardando-o ou 

mantendo-o sob a sua posse com máxima discrição, longe dos olhos de terceiros, 

sem que isto implique no cometimento de novo delito autônomo. Trata-se, na 

realidade, de mero exaurimento do próprio ilícito, de parte integrante do seu iter 

criminis, destinando-se a evitar a descoberta e apreensão do produto do crime 

pelas autoridades competentes. Insista-se, ninguém comete um delito para ser 

descoberto logo em seguida e entregar o seu produto à polícia.   

 

No julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal da Ação Penal nº 470, 

caso conhecido vulgarmente como mensalão, houve intenso debate sobre o tema. 

Sobre a caracterização do crime de lavagem de dinheiro, Ministros, em seus votos, 

descreveram condutas como “estratagemas comumente adotados para que o 

produto do crime antecedente — já obtido — seja progressivamente reintroduzido 

na economia, agora sob aparência de licitude”, “atos posteriores, destinados a 

recolocar na economia formal a vantagem indevidamente recebida”, “existência de 

um contexto capaz de evidenciar que o agente realizou tal ação com a finalidade 

específica de emprestar aparência de licitude aos valores”. Ou seja, atos que não se 

confundem com a simples ocultação, consistindo na própria dissimulação da 

origem ilícita do dinheiro.  

 

Neste sentido, confiram-se as seguintes passagens de alguns votos proferidos 

naquele julgamento, selecionados pelo insigne advogado e professor Pierpaolo 

Cruz Bottini1:  

 

 
1 Disponível em https://www.conjur.com.br/2015-set-22/direito-defesa-lavagem-dinheiro-
consiste-ocultar-necessario-crime. Acesso em 17 de novembro de 2020.  

 

https://www.conjur.com.br/2015-set-22/direito-defesa-lavagem-dinheiro-consiste-ocultar-necessario-crime
https://www.conjur.com.br/2015-set-22/direito-defesa-lavagem-dinheiro-consiste-ocultar-necessario-crime
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“Em síntese, creio não se deva confundir o ato de ‘ocultar’ e ‘dissimular’ a natureza 

ilícita dos recursos, presente no tipo penal de lavagem de dinheiro, e o que a doutrina 

especializada descreve como estratagemas comumente adotados para que o 

produto do crime antecedente  – já obtido –  seja progressivamente 

reintroduzido na economia, agora sob aparência de licitude, com os atos 

tendentes a evitar-lhe o confisco ainda durante o iter criminis do delito antecedente, 

em outras palavras, para garantir a própria obtenção do resultado do delito” 

(Ministro Cezar Peluso); 

 

“O recebimento por modo clandestino e capaz de ocultar o destinatário da 

propina, além de esperado, integra a própria materialidade da corrupção 

passiva, não constituindo, portanto, ação distinta e autônoma da lavagem de 

dinheiro. Para caracterizar esse crime autônomo seria necessário identificar atos 

posteriores, destinados a recolocar na economia formal a vantagem indevidamente 

recebida.” (Ministro Luís Roberto Barroso); 

 

“À luz dessas premissas teóricas, tem-se que os fatos narrados na denúncia – o 

recebimento de quantia pelo denunciado por meio de terceira pessoa – não se 

adequam, por si sós, à descrição da figura típica. Em primeiro lugar porque o 

mecanismo de utilização da própria esposa não pode ser considerado como ato 

idôneo para qualificá-lo como ‘ocultar’; e ademais, ainda que assim não fosse, a ação 

objetiva de ocultar reclama, para sua tipicidade, a existência de um contexto 

capaz de evidenciar que o agente realizou tal ação com a finalidade específica 

de emprestar aparência de licitude aos valores. Embora conste da denúncia a 

descrição da ocorrência de crimes antecedentes (contra o sistema financeiro 

nacional e a administração pública), bem como a afirmação de que o embargante 

‘consciente de que o dinheiro tinha como origem organização criminosa voltada para 

a prática’ desses crimes, ‘almejando ocultar a origem, natureza e o real destinatário 

do valor pago como propina enviou sua esposa (...) para sacar no caixa o valor de (..), 
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ela não descreve qualquer ação ou intenção do réu tendente ao branqueamento 

dos valores recebidos.” (Ministro Teori Zavacki);  

 

Diante do conteúdo de tais pronunciamentos, o professor Pierpaolo Cruz Bottini 

aduz as seguintes conclusões no mesmo referido trabalho acadêmico acima citado:  

 

“Mas, ainda que os fundamentos e requisitos expostos pelos ministros citados tenham 

suas peculiaridades — e até divirjam em certos pontos — parece haver um 

denominador comum entre todos: a mera ocultação não basta para a tipicidade 

da lavagem de dinheiro. É preciso algo mais, seja um estratagema para 

reintroduzir o bem ilícito na economia realizado após o iter criminis anterior 

(ministro Peluso), seja um ato posterior destinado a recolocar na economia formal a 

vantagem indevidamente recebida (ministro Barroso), seja a identificação de um 

contexto capaz de evidenciar que o agente realizou a ação com a finalidade 

específica de emprestar aparência de licitude aos valores (ministro Teori). 

(...) 

Portanto, o ato de enterrar o produto do crime, de escondê-lo em paredes falsas, ou 

na casa de terceiros — ainda que seja ocultar — não parece característico da 

lavagem de dinheiro, uma vez que qualquer movimentação desses valores 

(desenterrar, retirar do esconderijo, buscar na casa de terceiro) fará com que 

retornem ao status quo ante, à natureza original, de produtos sem origem 

lícita. Ou seja, não são atos com capacidade potencial de facilitar a reintrodução dos 

bens na economia formal.” 

 

De fato, a guarda ou posse para ocultar o produto de crime, por si só, não basta 

para a caracterização do delito de lavagem de dinheiro. Um assaltante de banco ou 

um servidor público corrupto que recebe propina em espécie, a despeito do alto 

grau de desvalor de suas condutas, não cometem lavagem de dinheiro por 

esconderem em lugar discreto os produtos dos seus crimes. Ambos devem ser 

punidos na forma da lei – o que ocorrerá com severidade, diga-se de passagem –, 
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mas não por lavagem de dinheiro, caso tenham se limitado a guardar ou a manter 

posse do produto do ilícito às escondidas, longe da percepção das autoridades.  

 

Tais condutas, isoladamente, não possuem aptidão para dar aparência de licitude 

ao produto do crime, podendo, ao revés, a depender das circunstâncias fáticas 

concretas, até reforçar o seu caráter espúrio, razão pela qual não devem ser 

encaradas como atos de lavagem de dinheiro sob qualquer modalidade.   

 

O que caracteriza a lavagem de dinheiro são os atos que visam dar aparência de 

licitude ao produto do delito antecedente, de modo a permitir a sua reintrodução 

na economia formal sem despertar suspeitas. Ou seja, a dissimulação da origem do 

produto do crime antecedente, e não a sua mera ocultação.   

 

É bem de ver que a exclusão do verbo reitor ocultação do tipo penal do artigo 1º, 

caput e parágrafo 1º da Lei 9.613/98 – e é o que o IAB defende - não implicará em 

abrandamento da legislação em vigor, pois as mesmas condutas que já são alvo de 

efetiva punição atualmente, consistentes da dissimulação da origem do produto do 

crime antecedente, continuarão a sê-lo, mas com maior clareza, o que 

inevitavelmente resultará em acusações mais sólidas, com menos espaço para 

controvérsias que assoberbam sem necessidade os tribunais brasileiros. 

 

1.2. Necessidade de critério de proporcionalidade para a pena cominada ao 

crime e lavagem de dinheiro 

 

 A elasticidade da pena cominada para a forma simples do delito de lavagem de 

dinheiro, que varia entre 3 (três) e 10 (dez) anos, carece de critérios objetivos 

vinculados à gravidade do delito antecedente, submetendo o jurisdicionado a 

significativa discricionariedade do julgador.  
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Essa circunstância propicia inúmeras distorções, como, por exemplo, infrações 

penais de menor potencial ofensivo ou passíveis de suspensão condicional do 

processo ou de acordo de não-persecução penal serem antecedentes do crime 

lavagem de dinheiro, que admite pena de até 10 anos de reclusão, ou tratamentos 

similares para o traficante de drogas que dissimula seu capital ilícito e para o 

simples organizador de uma rifa ou bingo que oculta seus rendimentos2.  

 

No Código Penal Alemão3, a pena do delito de lavagem de dinheiro varia de 3 (três) 

meses a 5 (cinco) anos de prisão, com previsão de qualificação quando o crime for 

praticado de maneira profissional ou por intermédio de grupo criminoso, caso em 

que a pena pode atingir até 10 (dez) anos de privação da liberdade.  

 

A lei portuguesa, por seu turno, prescreve que a pena pelo crime de lavagem de 

dinheiro não pode ser superior ao máximo da sanção atribuída ao crime 

antecedente (art. 386, 124). 

 

Na Argentina, a pena é de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, podendo ser aplicada no 

dobro dependendo da gravidade do crime antecedente. 

 

Na ótica do IAB, o mais razoável é reduzir dos patamares mínimo e máximo da 

pena-base e, em contrapartida, instituir causa de aumento vinculada à gravidade 

concreta do delito antecedente, fixando-se, porém, que a pena pelo delito de 

lavagem de dinheiro não pode exceder a pena máxima cominada ao delito 

antecedente, na linha do Código Penal Português. 
 

2 A crítica foi apontada por Bottini em: BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Sobre a nova Lei de Lavagem de 
Dinheiro. O Estado de S. Paulo, 27.06.2012, Seção B2. 
3 Código Penal Alemão. §261, 9: (4) En casos especialmente graves el castigo es pena privativa de la 
libertad de seis meses hasta diez años. Un caso especialmente grave se presenta por lo general cuando 
el autor actúa profesionalmente como miembro de una banda, que se ha asociado para la continuada 
comisión de lavado de dinero. 
4 Art. 368, 12. A pena aplicada nos termos dos números anteriores não pode ser superior ao limite 
máximo da pena mais elevada de entre as previstas para os factos ilícitos típicos de onde provêm as 
vantagens. 
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A proposta do IAB, então, é de cominação de 2 (dois) a 6 (seis) anos de privação de 

liberdade para o crime de lavagem de dinheiro, com causa de aumento em função 

da gravidade concreta do delito antecedente, vedada a aplicação de pena máxima 

para o crime de lavagem de dinheiro superior à pena máxima do crime 

antecedente. 

 

Assim, para facilitar a compreensão do sentido da norma pelos seus destinatários, 

afastar o bis in idem e a punição do simples exaurimento de um crime com 

resultado financeiro ou patrimonial, evitar a discricionariedade judicial na 

aplicação da pena e garantir a devida proporcionalidade, conjugadas as 

considerações expostas nos itens, 1.1 e 1.2 acima, o IAB sugere a seguinte mudança 

de redação no texto legal:  

 

 

REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO SUGERIDA 
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.   
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 
(dez) anos, e multa. 
§ 1o Incorre na mesma pena quem, 
para ocultar ou dissimular a 
utilização de bens, direitos ou 
valores provenientes de infração 
penal: 

(...) 
 

Art. 1º. Dissimular a natureza, origem, 
localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores 
provenientes, direta ou indiretamente, de 
infração penal. 
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e 
multa. 
§ 1o Incorre na mesma pena quem, para 
dissimular a utilização de bens, direitos ou 
valores provenientes de infração penal: 

(...) 
§4º-A. A pena poderá ser aumentada em 
até um terço diante da gravidade concreta 
do delito antecedente.  
§4º-B. Em nenhuma hipótese, a pena 
cominada ao delito de lavagem de dinheiro 
poderá exceder a pena máxima cominada 
ao delito antecedente. 
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1.3. Restabelecimento do rol taxativo de crimes antecedentes 

 

As propostas de alteração da redação do art. 1º da Lei 9.613/1998 acima 

formuladas ganham especial importância diante da exclusão do rol taxativo de 

delitos antecedentes da lavagem de dinheiro implementada pela Lei 12.683/2012. 

 

No entanto, a falta desse elenco de crimes precedentes obrigatórios gera também 

distorções e conspira contra a eficiência no combate ao branqueamento de 

capitais, na medida em que engloba a criminalidade de bagatela, os pequenos 

delitos para os quais o legislador reservou tratamento mais brando e são, de certa 

forma, “agravados” com acusações que a eles associam à lavagem de dinheiro. 

Pulveriza-se a incidência legal e congestiona-se os órgãos de persecução e o 

Judiciário, prejudicando o foco nas condutas mais relevantes, além de abrir-se 

caminho para artificiais agravamentos casuísticos. 

 

O ideal, portanto, nessa perspectiva, é restabelecer um rol taxativo de delitos 

antecedentes, contemplando-se os de maior gravidade, evitando-se a sujeição à 

discricionariedade judicial, como no Código Penal Espanhol.5 

 

O IAB posiciona-se pelo restabelecimento do rol taxativo de crimes antecedentes 

do delito de lavagem de dinheiro, sugerindo, diferentemente da discriminação 

original um tanto aleatória, a adoção de critério de gravidade concreta. Em outras 

palavras, de forma objetiva, a proposta é de que o crime de lavagem de 

dinheiro somente se configure quando derivado de crime com pena máxima 

superior a 4 (quatro) anos de privação da liberdade.   

 

 
5 Art. 301. La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen em alguno de 
los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 
descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. Em estos supuestos se aplicarán las disposiciones 
contenidas en el artículo 374 de este Código. 
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2. “AUTOLAVAGEM”  

 

O autor do crime antecedente muitas vezes acaba punido por condutas que 

claramente deveriam configurar pós-fato impunível (ou copunido, na 

nomenclatura alemã, que sugere que o desvalor do segundo ato existe, mas está 

contido no desvalor do primeiro). 

 

Na Alemanha, originalmente o § 261 do StGB vedava expressamente a imputação 

do crime de lavagem ao autor do crime antecedente. Posteriormente, a lei alemã 

criou uma espécie de “tipo de reserva”, revogando a expressão “cometido por 

outro”, mas criando o dispositivo do parágrafo 9 do n. 2 do § 261 do StGB, que 

dispõe que “não será punido por lavagem quem for punível pela participação no 

crime antecedente”. Ou seja, apenas se, por alguma razão, não houver punição 

quanto ao crime antecedente (prescrição ou ausência de prova da participação no 

crime antecedente, por exemplo), poderá o agente ser punido por lavagem. 

 

De acordo com a exposição de motivos da lei alemã, a exclusão da punição da 

lavagem para o autor do crime antecedente, na forma prevista, decorre da ideia do 

pós-fato copunido, e se justifica para que o “favorecimento em benefício próprio” 

não venha a ser punido, bem como para que “seja evitada uma dupla punição nos 

casos em que o autor do crime antecedente realize ações de lavagem de dinheiro”6  

 

Por outro lado, recentemente foi novamente alterada a legislação alemã para 

permitir a punição de autolavagem, ainda que haja punição pelo crime 

antecedente, em casos de crimes previstos na lei de drogas e de corrupção. No 

entanto, apesar de ter ampliado a possibilidade de punição da autolavagem mais 

uma vez, o legislador tedesco ao menos exigiu que o agente introduza no 

 
6 BT-Drucks 13/8651, p.11, in Direito Penal no Terceiro Milênio, Estudos em homenagem ao Prof. 
Francisco Muñoz Conde; artigo Imputação do Crime de Lavagem de Capitais ao Autor do Crime 
Antecedente, por Fernanda Tórtima 
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sistema econômico (a expressão usada é “in Verkehr bringen”) o bem ou valor 

oriundo dos referidos crimes, dissimulando sua origem.  

 

Essa posição intermediária, consistente na exigência de conversão do bem ou valor 

em ativos lícitos parece, por sua vez, decorrer do fato de que, a partir do 

cometimento de determinadas condutas mais sofisticadas, a ideia de pós-fato 

copunido fique mais enfraquecida, na medida em que o desvalor do segundo ato 

mais dificilmente esteja contido no desvalor do primeiro, qual seja, a prática do 

crime antecedente7  

 

Nesse passo, o IAB filia-se à solução intermediária, devendo a punição por 

autolavagem limitar-se às hipóteses em que o autor efetivamente converte o 

produto do crime em ativos lícitos (realização da integração, da reciclagem), 

não bastando a mera ocultação ou dissimulação. 

 

3. ATIPICIDADE DA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO, ASSOCIAÇÃO OU ESCRITÓRIO 

COM CIÊNCIA DE QUE ATIVIDADE PRINCIPAL OU SECUNDÁRIA É DIRIGIDA À 

LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES (ART. 1º, § 2º, II 

DA LEI 9.613/1998) 

 

O inciso II do § 2º do art. 1º da Lei 9.613/1998 padece de nítido problema de 

tipicidade8 e de taxatividade, condições necessárias de legitimidade do texto legal 

em um Estado Democrático de Direito, no sentido de que o comando legal seja 

claro, determinado e objetivo. A falta de taxatividade das previsões legais 

comporta uma contaminação subjetivista dos pressupostos de fato da pena, e, 

 
7 TÓRTIMA, Fernanda. Autolavagem e o pos-fato copunido. No prelo 
8 FELDENS, Luciano. A criminalização da atividade empresarial no Brasil: entre conceitos e 
preconceitos. In: BOTTINO, Thiago. Direito Penal e Economia (coordenador). Rio de Janeiro: 
Elsevier, FGV, 2012. p. 102. 
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portanto, enfraquecimento de todas as demais garantias processuais, segundo 

Luigi Ferrajoli9.  

 

A redação atual do dispositivo prevê a instituição de uma fórmula incriminadora 

demasiado abrangente, que não descreve nenhuma conduta típica, havendo 

expansão aparente do conceito de participação, já que não há exigência de um ato 

de colaboração com o delito, mas o mero pertencimento a um grupo que pratique 

tais atos, segundo Gustavo Badaró e Pierpaolo Bottini10. Nas palavras dos autores: 

  

A aplicação literal do dispositivo em comento caracterizaria objetivamente como 

agente de lavagem de dinheiro todo empregado, que desempenhe qualquer função 

em empresa ou organização cuja atividade mesmo secundária seja o encobrimento 

de dinheiro sujo. Basta que ele saiba dessa atividade lícita, ainda que dela não 

participe. Parece excessivo imputar a lavagem de dinheiro a todos os integrantes de 

empresa que saibam ou tenham ciência dos atos ilícitos ali praticados, mesmo que 

suas funções específicas não tenham qualquer relação concreta com o crime em 

comento.11 

 

A crítica ao dispositivo também é compartilhada pela doutrina especializada, 

consoante lições de Tigre Maia12, Celso Vilardi13 e Marco Antonio de Barros14. 

Segundo este último, a referida forma de inculpação “não satisfaz ao bom direito ao 

 
9 FERRAJOLI, Luigi. Teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer, Juarez Tavares, 
Fauzi Hassan Choukr, Luiz Flávio Gomes. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002. pp. 78-101 
10 BADARÓ, Gustavo Henrique. BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998, com alterações da Lei 12.683/2012 – 4ª ed. rev. 
atual. e ampl. – São Paulo: Thomsom Reuters Brasil, 2019. p. 161 
11 BADARÓ, Gustavo Henrique. BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Op. Cit. p. 161 
12 MAIA, Rodolfo Tigre. Lavagem de dinheiro – 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 101 
13 VILARDI, Celso Sanchez. O crime de lavagem de dinheiro e o início de sua execução. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. vol. 47. p. 11. São Paulo: Ed. RT, 2004. p. 16 
14 BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas. São Paulo: Ed. RT, 
2007. p. 187 
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se contentar com a mera participação consciente, sem exigir a suficiente 

comprovação da prática de atos característicos o crime de lavagem”.  

 

Portanto, o dispositivo estabelece hipótese de criminalização extremamente 

abrangente de forma injustificada, em consequente violação aos princípios 

constitucionais da legalidade e taxatividade. 

 

Além disso, a mera participação em grupo, associação ou escritório cuja atividade 

principal ou secundária se dirige ao delito de lavagem de ativos sequer constitui 

ato preparatório do delito de lavagem de capitais. Não se vislumbra justificativa 

dogmática plausível para tão ampla de criminalização, motivo pelo qual o IAB 

propõe a exclusão desse inc. II do § 2º do art. 1º da Lei 9.613/1998.  

 

4. INDEPENDÊNCIA DO PROCESSO E JULGAMENTO DAS INFRAÇÕES PENAIS 

ANTECEDENTES E DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 2º, II DA LEI 

9.613/19998) 

 

A redação do inc. II, do art. 2º, da Lei nº 9.613/98 conduziu à indevida difusão nas 

rotinas forenses da ideia de ampla relação de autonomia entre a persecução penal 

do crime antecedente e do crime de lavagem de dinheiro propriamente dito, como 

se fossem atividades absolutamente distintas e independentes entre si. A norma, 

tal como posta, incentiva esta visão, ao afirmar que a persecução da lavagem de 

dinheiro independe da persecução do crime antecedente que integra a sua 

estrutura de tipicidade, permitindo que ocorra até mesmo quando ignorada a 

autoria deste último.  

 

Como a lei dá a entender como possível a caracterização do delito de lavagem de 

dinheiro mesmo à falta de uma das suas elementares – vale dizer, o crime 

antecedente –, isto gerou, na prática, a proliferação de denúncias que não 

estabelecem vinculação mínima entre uma conduta antecedente específica e o ato 
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de lavagem de dinheiro subsequente correlato. Afinal, se a caracterização do crime 

de lavagem de dinheiro independe do processo e julgamento da infração penal 

antecedente, qual o incentivo para o órgão de acusação descrevê-la de forma 

minimamente individualizada na denúncia?  

 

A redação da Lei nº 9.613/98 também estimula a dicotomia entre a persecução do 

crime de lavagem de dinheiro e do crime antecedente ao se distanciar da regra do 

artigo 79 do CPP, pois afirma que cabe ao juiz a decisão sobre a unidade de processo 

e julgamento de ambos, em sinalização de que não seria preciso seguir a premissa 

normativa geral de unidade processual que informa todo o sistema.  

 

Tal como está, a norma admite, como se fosse normal, a possibilidade de 

condenação de alguém por lavagem de dinheiro em um primeiro momento, 

perante um determinado juízo, e a absolvição da mesma pessoa em momento 

posterior, por órgão jurisdicional distinto, no tocante ao crime antecedente 

correlato, quando, na realidade, daí resulta uma flagrante e intuitiva iniquidade a 

ser extirpada do ordenamento jurídico.  

 

A lei não deveria incentivar a persecução penal em tais bases, mas sim coibi-la, 

para cristalizar a visão encampada pelo eminente Ministro Marco Aurélio no 

julgamento da Ação Penal nº 863, nos seguintes termos: “O processo e julgamento 

pelos crimes de lavagem de capitais não prescinde de infração penal antecedente, 

que produza o dinheiro a ser objeto da ocultação. Trata-se de verdadeiro elemento 

constitutivo do tipo lavagem de dinheiro, sem o qual não há falar em tal prática. 

Tem-se questão prejudicial ao mérito da ação penal relativa ao crime de 

branqueamento de capitais, devendo o julgador convencer-se da existência do delito 

antecedente, presente exame de tipicidade e antijuridicidade da conduta.” 

 

Esta visão não significa que a persecução do crime de lavagem de dinheiro passaria 

a depender incondicionalmente do julgamento do crime antecedente, mas que o 
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standard de narrativa e de prova da acusação do crime antecedente deve seguir a 

regra geral do sistema, impondo-se a observância do art. 41 do CPP. Como este 

dispositivo legal estabelece o mínimo que toda e qualquer acusação deve conter, a 

acusação de lavagem de dinheiro deve ser colocada no mesmo patamar, e não em 

nível inferior, com a dispensa para o Ministério Público do ônus elementar de 

narrativa e de instrução probatória da denúncia, contrastando com todos os 

demais casos do ordenamento jurídico. 

 

Sob esta perspectiva, se porventura a prescrição do crime antecedente já estiver 

consumada no momento da propositura da ação penal, por exemplo, a persecução 

em juízo do crime de lavagem de dinheiro correspondente não será prejudicada, 

desde que a denúncia contenha a exposição do fato relacionado ao primeiro com 

todas as suas circunstâncias e seja instruída com indícios mínimos de autoria e 

materialidade delitiva, de modo a permitir delimitação clara da relação de causa e 

consequência entre os dois delitos.  

 

Inconcebível que o crime do art. 1º da Lei nº 9.613/98 continue a ser tratado no 

processo penal como uma entidade autônoma, com vida própria, entendendo-se 

que o crime que lhe é antecedente prescinde completamente de base de narrativa e 

indiciária minimamente conectada com a lavagem de dinheiro imputada, tanto em 

termos de autoria como de materialidade.  

 

Trata-se, em verdade, de uma anomalia sistêmica, que merece ser corrigida, 

passando por dois conceitos simples que prestigiam a um só tempo a eficácia da 

persecução e o exercício da ampla defesa, quais sejam: 

 

a) a persecução penal em juízo da lavagem de dinheiro só pode 

ocorrer se houver justa causa quanto ao crime que lhe é 

antecedente, assim compreendida como indícios tanto de autoria 
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como de materialidade, devidamente individualizados na 

denúncia nos termos do artigo 41 do CPP; 

 

b) a persecução do crime de lavagem de dinheiro e do seu crime 

antecedente, em regra, devem ocorrer perante o mesmo juízo.  

 

Os seguintes precedentes, de diferentes Tribunais e instâncias, em momentos 

distintos, bem ilustram como debates sobre acusações ineptas de lavagem de 

dinheiro têm ocupado o Poder Judiciário, exatamente por essa despreocupação 

com o crime antecedente: STF, HC nº 132.179, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda 

Turma, julg. 11.10.2016; STJ; RHC nº 106.107/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 

Quinta Turma, julg. 26.06. 2019; TRF-1, HC nº 1008667-89.2020.4.01.0000, 

Rel. Des. Fed. Ney Bello, Terceira Turma, unânime, julg. 29.09. 2020; TRF-1, 

HC nº 1004518-21.2018.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Neviton Guedes, Quarta 

Turma, unânime, julg. 19.03.2019; TRF-2, HC nº 0001243-25.2016.4.02.0000, 

Rel. Des. Fed. Simone Schreiber, Segunda Turma, julg. 16.03.2016; TRF-3, HC 

nº 0014358-23.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, Décima 

Primeira Turma, julg. 30.08. 2017. 

 

Por tais razões, o IAB sugere a seguinte mudança de redação no texto da Lei nº 

9.613/98: 

  

REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO PROPOSTA 

 Art. 2º O processo e julgamento dos 
crimes previstos nesta Lei: 

(...) 

 II - independem do processo e 
julgamento das infrações penais 
antecedentes, ainda que praticados em 
outro país, cabendo ao juiz competente 

Art. 2º O processo e julgamento dos 
crimes previstos nesta Lei: 

(...) 

II – caberão ao mesmo juízo competente 
para processo e julgamento do crime que 
lhe é antecedente, salvo impossibilidade 
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para os crimes previstos nesta Lei a 
decisão sobre a unidade de processo e 
julgamento;  

 

justificada.  

  

 

 

 

 

5. INSTRUÇÃO DA DENÚNCIA NOS PROCESSOS POR CRIME DE LAVAGEM DE 

DINHEIRO (§ 1º DO ART. 2º DA LEI 9.613/1998) 

 

Soa equívoca a redação do § 1º do art. 2º da Lei 9.613/1998 ao se referir a 

“indícios suficientes da existência da infração penal antecedente”. Para que um 

cidadão se torne réu em ação penal por crime de lavagem de dinheiro, sendo o 

próprio processo uma forma de penalização15, é razoável exigir-se prova 

minimamente robusta do delito antecedente, este elementar do caput do art. 1º.  

 

Montañez Pardo16, ao comentar acerca da prova indiciária no Direito Espanhol, 

enumera os requisitos para sua admissão: (i) que os indícios estejam plenamente 

seguros, sem meras conjecturas ou probabilidades; (ii) concorrência da 

pluralidade de indícios, uma vez que um fato único ou isolado impede uma 

convicção judicial segura e (iii) existência de razões dedutivas, a partir das quais 

deve haver um enlace lógico e racional. Em sentido semelhante, a Suprema Corte 

Espanhola estabeleceu os seguintes parâmetros quando existentes apenas provas 

indiciárias17: 

 

 
15 “Ser réu em processo criminal é, portanto, de alguma forma, já estar sendo punido” (BADARÓ, 
Gustavo Henrique. Processo Penal – 5ª ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017. p. 172) 
16 PARDO, Montañes. ANGEL, Miguel. La presunción de inocência. Madrid: Marcial Pons, 1999, p. 
106-199. 
17 Sentença STS 4081/2016, de 14 de setembro. 
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Para o julgamento de crimes de “lavagem” de bens a partir de fontes ilegais, como o 

presente caso, a prova indiciária – a partir da declaração inicial que não é necessária 

a condenação prévia do crime base da lavagem de dinheiro (SSTS de 27 de janeiro de 

2006 e 4 de junho de 2007, entre outros) – aparece como o método de prova mais 

idôneo e, na maioria das vezes, o único meio possível  (assim, o SSTS de 4 de Julho de 

2006 e 1 de Fevereiro de 2007, por exemplo), sendo designados como sinais mais 

comuns nesta classe de infracções: a) A importância da quantidade de dinheiro 

branqueada; b) a ligação dos autores com atividades ilícitas ou grupos ou 

pessoas a eles relacionadas; c) o aumento incomum ou desproporcional do 

patrimônio do sujeito; d) a natureza e características das operações 

econômicas realizadas, por exemplo, com o uso de dinheiro abundante em 

dinheiro; e) falta de justificativa legal da renda que permite que essas 

operações sejam realizadas; f) a fraqueza das explicações sobre a origem legal 

desses capitais; g) a existência de empresas de “fachada” ou estruturas 

financeiras que não dependem de atividades econômicas lícitas 

acreditadas. (…) Este entendimento não pode ser interpretado como relaxamento 

das exigências probatórias, mas como reconhecimento de outra forma de 

convencimento que pode levar ao grau sempre exigível de certeza objetiva precisa 

para um pronunciamento criminoso condenatório. 

 

Inexistentes estes requisitos, fato é que a verificação de meros indícios não parece 

suficiente à propositura de ação penal. Conforme Badaró e Bottini18, “melhor 

posição a que exige certeza da existência do crime para caracterização de justa 

causa. (...) Não há justa causa para ação penal se não tem se tem certeza de que 

existiu um crime”. No mesmo sentido, se posicionam Tornaghi19 e Silva Jardim20.  

 
18 BADARÓ, Gustavo Henrique. BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998, com alterações da Lei 12.683/2012 – 4ª ed, rev. 
atual. e ampl. – São Paulo: Thomsom Reuters Brasil, 2019. p. 336. 
19 TORNAGHI, Hélio. Curso de Processo Penal. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 1991, vol 1, p.42 
20 JARDIM, Afrânio Silva. Ação Penal Pública: princípio da obrigatoriedade. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1994, p. 42.  
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Uma vez que o delito de lavagem de dinheiro tem como pressuposto a existência 

incontroversa de delito antecedente, enquanto dependência intrínseca, por força 

do art. 1º do diploma legal21, é razoável estabelecer um standard probatório mais 

exigente. Nas palavras de Callegari: “Seria melhor uma prova segura do crime 

antecedente, que, necessariamente, não significa uma sentença condenatória, mas 

que permita ao juiz a verificação dos fatos típicos e antijurídicos que geraram os 

bens aptos a serem lavados”.22 

 

A sugestão do IAB, portanto, é de que a denúncia seja instruída com prova da 

materialidade do delito antecedente, e não apenas indícios suficientes da 

existência da infração, substituindo-se o termo “indícios suficientes da existência 

da infração” por “prova da materialidade do delito”, ou seja: 

 

 

 

 
 

21 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.      
22 CALLEGARI, André Luiz. Breves anotações sobre a lei de lavagem de dinheiro. In: BOTTINO, 
Thiago. Direito Penal e Economia (coordenador). Rio de Janeiro: Elsevier, FGV, 2012. p. 9 

REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO SUGERIDA 

Art. 2º O processo e julgamento dos 
crimes previstos nesta Lei: 
 
(...) 
 
§ 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.  

Art. 2º O processo e julgamento dos 
crimes previstos nesta Lei: 
 
(...) 
 
§ 1º.  A denúncia será instruída com 
prova da materialidade do delito 
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.            
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6. A CITAÇÃO FICTA DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 9.613/1998  

 

A Lei 9.613/1998, no § 2º do seu art. 2º, excepciona a regra geral do art. 366 do 

CPP, admitindo a citação ficta na hipótese de crime de lavagem de dinheiro.  

 

A redação atual do art. 366 do CPP, resultado de alteração promovida pela Lei 

9.271/1996 para compatibilizá-lo com a Constituição Federal e a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, tem finalidade de garantir a defesa efetiva no 

processo penal, iludida pela citação editalícia, que na prática presta-se a mera 

formalidade. 

 

Inconcebível que o acusado de crime de lavagem de dinheiro tenha menos direitos 

que os demais acusados de outros delitos, até porque essa limitação configura 

incontornável afronta ao texto constitucional. Como se sabe, a lei ordinária deve 

ser lida conforme a Constituição Federal e não o contrário. 

 

Renato Brasileiro comenta: “Em que pese o teor do citado dispositivo, nos parece ser 

plenamente possível a aplicação do art. 366 aos processos criminais referentes à 

lavagem de capitais. Isso em virtude de verdadeira inconstitucionalidade de que 

padece o dispositivo do art. 2º, parágrafo 2º, da Lei 9.613/98. De fato, 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, da CF de 88). Trata-se, assim, o art. 2º, parágrafo 2º, da Lei 9.613/98, de 

mais um exemplo de norma que ganhou vigência com sua publicação, mas que não 

possui validade”.23 

 

 
23 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 7. ed. Salvador: Ed. 
JusPodivm, 2019. p 1313/1314 
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De fato, inexiste fundamento juridicamente sólido para tal redução de garantia 

defensiva. A argumentação em favor do disposto no § 2º do art. 2º da Lei 

9.613/1998 é exclusivamente utilitarista e discriminatória. Ademais, a redação 

atual do art. 366 do CPP, repita-se, repercute na lei ordinária as garantias 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes, consagradas em cláusulas pétreas. 

 

Note-se que o comando do art. 366 do CPP implementa, concomitantemente à 

suspensão do processo, a suspensão da contagem do prazo prescricional e a 

possibilidade de produção antecipada de provas urgentes e até a decretação de 

prisão preventiva. De modo que o legislador cuidou de prevenir a impunidade e o 

perecimento de provas em contrapartida à suspensão do processo para assegurar, 

repita-se, o exercício efetivo do direito de defesa, na amplitude preconizada pelo 

texto constitucional.  

 

A defesa meramente formal ou parcial, assim como ausência ou o cerceamento da 

defesa, não se coaduna com os princípios que regem a persecução penal num 

Estado Democrático de Direito. 

 

Assim, sugere o IAB a exclusão do § 2º do art. 2º da Lei 9.613/1998. 

  

7. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS PELO JUIZ DE OFÍCIO (ART. 

4º, CAPUT, DA LEI 9.613/1998) 

 

O art. 4º da Lei 9.613/1998 admite a decretação de medidas assecuratórias pelo 

juiz de ofício. Trata-se de resquício do sistema inquisitivo, em contraposição ao 

sistema acusatório eleito pela Constituição Federal de 1988. 

 

Em um sistema processual de cariz acusatório, as iniciativas de produção 

probatória e de provocação de medidas cautelares devem ser protagonizadas pelas 
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partes, preservando-se a imparcialidade do julgador. A iniciativa do juiz de 

decretar medida assecuratória por impulso próprio é incompatível com o sistema 

acusatório e enseja prejulgamento. Apenas três hipóteses justificam, no sistema 

acusatório, a atuação de ofício do juiz: concessão de habeas corpus, declaração de 

extinção da punibilidade e declaração de nulidade absoluta.24 

 

O órgão ministerial é suficientemente aparelhado para atuar sem tutela especial do 

juiz, que não tem o papel no nosso sistema de combater criminalidade, impulsionar 

o processo ou substituir qualquer parte. 

 

Assim, a proposta do IAB nesse aspecto é de exclusão da expressão “de ofício” 

do caput do art. 4º da Lei 9.613/1998.  

 

8. EXPRESSA EXCLUSÃO DO ADVOGADO, NO EXERCÍCIO DA SUA ATIVIDADE 

PROFISSIONAL, DO ROL DO ART. 9º DA LEI 9.613/1998 

 

O rol de pessoas, físicas e jurídicas, do art. 9º da Lei 9.613/1998, especialmente o 

inc. XIV, frequentemente anima interpretações no sentido de que os advogados 

estariam também sujeitos às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 do mesmo 

diploma legal. 

 

A advocacia integra a administração da Justiça (art. 133 da CF) e a obrigação de 

sigilo profissional do advogado (inc. II da Lei 8.906/1994, art. 26 do Código de 

Ética da Advocacia, art. 207 do CPP e art. 154 do CP) é garantia do cidadão e base 

inafastável do exercício do direito de defesa conforme o figurino constitucional e 

do direito de não se autoincriminar. É incompatível com o nosso ordenamento 

 
24 Anteprojeto do Código de Processo Penal desenvolvido pela Comissão Permanente de Direito 
Penal do Instituto dos Advogados Brasileiros/presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, 
Fernando Fragoso; presidente da Comissão Permanente de Direito Penal, Carlos Eduardo Machado; 
organizador João Carlos Castellar; Instituto dos Advogados Brasileiros. – 1.ed. – Rio de Janeiro: PoD, 
2011. p. 13 
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jurídico e com o exercício profissional que o advogado se torne obrigado a ser 

delator do próprio cliente. 

 

Argumentos em sentido contrário frequentemente confundem advogado que 

pratica infração penal, ou seja, um criminoso, com advogado no exercício 

profissional, depositário da confiança do cliente, que com ele compartilha 

informações pessoais eventualmente autoincriminatórias. O sigilo das 

comunicações entre cliente e advogado é o mais elementar direito do cidadão num 

estado democrático. 

 

O Conselho Federal da OAB, já em 2012, pronunciou-se25, respondendo a consulta 

sobre a constitucionalidade da Lei 12.683/2012, que alterou a Lei 8.613/1998, do 

aludido inciso XIV, em acórdão unânime assim ementado: 

 

“Ementa n.        /2012/OEP: Lei 12.683/12, que altera a lei 9613/98, para tornar 

mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. 

Inaplicabilidade aos advogados e sociedades de advogados. Homenagem aos 

princípios constitucionais que protegem o sigilo profissional e as imprescindibilidade 

do advogado à Justiça. Lei especial, estatuto da Ordem (lei 8.906/94), não pode ser 

implicitamente revogado por lei que trata genericamente de outras profissões. 

Advogados e as sociedades de advocacia não devem fazer cadastro no COAF nem têm 

o dever de divulgar dados sigilosos de seus clientes que lhe foram entregues no 

exercício profissional. Obrigação das seccionais e comissões de prerrogativas 

nacional e estaduais de amparar os advogados que ilegalmente sejam instados a 

fazê-los”. 

 

 
25 Processo nº 49.0000.2012.006678-6/CNECO. Ordem dos Advogados do Brasil. Órgão Especial. 
20.08.2012 
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Do voto da eminente Conselheira Federal Relatora, que conclui pela “não sujeição 

dos advogados aos mecanismos de controle da lavagem de capitais a que aludem 

os artigos 9, 10 e 11 da Lei 12.683/2012”, destaca-se o seguinte trecho: 

 

“É de clareza solar que o advogado mereceu tratamento diferenciado na Constituição 

Federal, que expressamente o considerou indispensável à justiça. Assim, não parece 

razoável supor que uma lei genérica, que trata de “serviços de assessoria, consultoria, 

contadoria, auditoria, aconselhamento e assistência, de qualquer natureza possa 

alterar Lei específica dos Advogados para criar obrigações não previstas no estatuto, 

que contrariam frontalmente a essência da profissão, revogando artigos e princípios 

de forma implícita. 

Quisesse o legislador criar obrigações novas aos Advogados, revogando uma dezena 

de artigos do Estatuto da Advocacia, que é lei federal, deveria tê-lo feito de forma 

explícita”. 

 

No entanto, para maior segurança da advocacia, que historicamente sofre cíclicas 

tentativas de criminalização, impõe-se maior clareza no próprio texto da Lei 

9.613/1998, inobstante a inescapável máxima, reitere-se, no sentido de que a lei 

ordinária deve ser lida de acordo com a Constituição Federal e não o inverso. Aliás, 

advogados têm sido incriminados por lavagem de dinheiro pelo simples 

recebimento de honorários, o que configura rematado disparate. 

 

Por isso, na opinião do IAB, merece alteração a Lei 9.613/1998 para 

expressamente excepcionar os advogados do rol do art. 9º, deixando claro 

que as atividades indicadas no seu inc. XIV não compreendem, em nenhuma 

circunstância, os serviços advocatícios regulares. 
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CONCLUSÃO 

 

Com as considerações acima expostas, o Instituto dos Advogados Brasileiros espera 

contribuir para os relevantes debates em prol do aprimoramento da legislação, e aproveita 

a oportunidade para cumprimentar Vossa Excelência pela democrática e profícua 

condução dos trabalhos da Comissão de Juristas e renovar os protestos de respeito e 

consideração. 

 

 Do Rio de Janeiro para Brasília, 16 de novembro de 2020.  
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